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Abstract 
How are the myths about Thor, Odin, Freya and the other gods and goddesses of the Norse  

mythology made relevant today? What motivation lies behind the use of fragments of an 

extinct religious tradition in today’s modern society? These are some of the questions I seek 

to answer in my Master’s thesis about the officially approved Åsatrusamfunnet Bifrost, a 

religious community for adherents of Norse paganism in Norway. My thesis is based on field 

work consisting of several in-depth interviews and participant observation. 

   Norse paganism, or Ásatrú, is a polytheistic nature inspired religion with a strong 

emphasis on individualism and religious experience. In my thesis I use Christopher 

Partridge’s term ‘occulture’ to place Norse paganism within a larger religious historical 

context. Occulture has affinities with occultism and mysticism and refers to religious 

subcultures formed from the late nineteenth century onwards. The term partially overlaps 

with the category ‘New Age’, but seeks to exclude types of religious movements that have 

typically been used to define New Age in negative terms, i.e. the commercial self-help 

spiritual groups that emphasizes personal health and happiness. 

   The broad range of different gods, goddesses and supernatural entities in the Norse 

mythology has a significant value for the Norse paganists. They see all human personality 

traits – both positive and negative – represented within the Norse pantheon. The Norse gods 

and goddesses are seen as metaphors for forces of nature, and I argue that Bifrost uses the 

Norse mythology as a language for communicating with nature, mainly through religious 

ceremonies held in nature. Since Norse mythology belongs to an extinct religious tradition, 

the Bifrost members may freely choose elements from the mythology since their 

interpretations do not cause any conflicts with an existing religious tradition. Furthermore, 

the fragmentary nature of the written and archaeological sources they find inspiration in and 

use, gives them leeway for their own interpretations. I see Bifrost as an attempt to create a 

new Norwegian nature religion with roots in pre-Christian Norse religion, but first and 

foremost Bifrost’s Ásatrú is product of our modern society. 



Sammendrag 
Hvilken relevans har mytene om Tor, Odin, Frøya og de andre gudene og gudinnene i den 

norrøne mytologien i dag? Hvilken motivasjon ligger bak å bruke fragmenter av en utdødd 

religion i dagens moderne samfunn? Dette ser jeg nærmere på i min masteroppgave om det 

offentlig godkjente Åsatrusamfunnet Bifrost, et trossamfunn for de som bekjenner seg til 

åsatro i Norge i dag. Oppgaven bygger på et feltarbeid basert på flere dybdeintervju og 

deltagende observasjon. 

   Moderne åsatro kan kategoriseres som paganisme, som kjennetegnes av å være en 

naturinspirert polyteistisk religiøsitet med sterk vekt på individualisme og religiøs erfaring. 

For å plassere åsatro i en religionshistorisk utvikling har jeg valgt å bruke den britiske 

religionshistorikeren Christopher Partridges begrep occulture. Occulture er et begrep som 

knytter seg til okkultisme og mystikk, og viser til en i hovedsak synkretistisk religiøs 

utvikling fra slutten av det nittende århundre, som dels overlapper med New Age, men som 

ekskluderer den type religion som er blitt forbundet negativt med dette begrepet, nemlig den 

kommersialiserte selvhjelpsspiritualiteten med et sterkt fokus på egen helse og lykke.  

   For åsatroende har den norrøne mytologien en særlig verdi i at den representerer et stort 

mangfold av guddommer og makter. De ser hele mennesket, med både gode og dårlige sider, 

representert her. De norrøne gudene og gudinnene blir ofte tolket som metaforer for 

naturkreftene, og jeg mener Bifrost-medlemmene bruker den norrøne mytologien som et 

språk til å kommunisere med naturen. Dette skjer i hovedsak gjennom felles religiøs praksis i 

form av blot som holdes ute i naturen. Det at den norrøne mytologien tilhører en utdødd 

religiøs tradisjon, gir Bifrost en stor grad av frihet i hvordan de bruker denne; dels fordi de 

ikke kommer i konflikt med eksisterende religiøse tradisjoner; dels fordi kildene til 

mytologien gir et fragmentert bilde, og gir derfor medlemmene rom for egne tolkninger. Jeg 

tolker Bifrost som et forsøk på å skape en ny norsk naturreligion med røtter i førkristen tid, 

men som likevel står solid plantet i nåtiden. 

 



Forord 
Jeg startet med denne oppgaven i 2007 og først nå – ni år senere – er den ferdig. Det har vært 

en lang prosess som tidvis har stoppet helt opp, og ellers gått i rykk og napp med varierende 

intensitet. Det har vært både en frustrerende og inspirerende prosess – noe jeg tror alle 

masteroppgaver er. Mye takket min veileder, Hanna Havnevik, har jeg nå i 2016 omsider fått 

et skikkelig spark bak til å ferdigstille oppgaven. Hanna har med sin nitidige gjennomgang, 

konstruktive kritikk, inspirerende samtaler og rosende ord vært en fantastisk støtte å ha. 

Samtidig må jeg også takke min første veileder, Otto Krogseth, som med sitt faglige 

engasjement og omfattende kunnskap om det nyreligiøse, styrte meg inn på riktig kurs når jeg 

først startet på masterstudiet.  

   Men først og fremst er denne oppgaven dedikert til informantene mine som har snudd 

helt opp ned på hvordan jeg har forstått moderne åsatro. Jeg gikk inn i prosjektet med litt 

samme holdning som de fleste andre mennesker som aldri har møtt en åsatroende: Hvordan 

kan de tro på Tor og Odin i dag? Tror de virkelig at det er Tor som reiser over himmelen og 

slår med Mjølner når det tordner? Jeg tror og håper at oppgaven min vil presentere et langt 

mer nyansert og sympatisk bilde av hva en åsatroende er. For min del sitter jeg igjen med 

inntrykket av dette er veldig reflekterte mennesker som har hatt mot til å kaste seg ut i et 

prosjekt for å skape det religiøse alternativet de følte manglet i Norge.  

   Intervjusituasjonen har fortont seg som inspirerende samtaler om dypt personlige temaer, 

og jeg vil takke alle som har stilt opp for meg, særlig de som har stilt opp både to og tre 

ganger.  Dere gitt meg av tiden deres, invitert meg hjem til dere og lagt ut om deres innerste 

tanker om hva vi egentlig driver med på denne planeten. Dere har gjort oppgaven min til et 

spennende prosjekt og gitt meg så mye godt materiale å bruke i oppgaven min, at jeg føler jeg 

har hatt en overflod av gode sitater å ta av. Jeg håper dere føler at jeg har representert dere på 

en god måte, og at dere kjenner dere igjen i mine beskrivelser og utvalg av sitater.  

   Tusen takk til Gro for å ha tatt seg tid til å lese korrektur i en hektisk hverdag. Takk til 

Even som har hatt tålmodighet til å holde ut med en deltidsjobbende student/

deltidsstuderende arbeidstaker i årevis. Takk til mine kjære foreldre for at dere alltid er der 

for meg, spesielt til mamma som alltid har stilt opp og lest og kommentert skriveriene mine. 
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1. Innledning 
Min beste venninne og jeg kjent hverandre siden vi var tre år gamle. Min barndom var mye 

preget av eventyr vi hadde sammen, hvor vi fartet høyt og lavt rundt i nærområdet – og noen 

ganger et godt stykke utenfor dette – til våre foreldres store frustrasjon. Jeg kan huske tilbake 

til en episode da jeg var rundt seks-sju år gammel. Det var et dødt gammelt tre like ved der 

jeg bodde, hvor vi trodde det bodde en kvinnelig ånd som vi kalte Australia. Hun var veldig 

uberegnelig i humøret og det var spesielt en gang hvor hun ble skikkelig sint på oss – uvisst 

av hvilken grunn. I redsel sprang jeg og min venninne alt vi kunne hjem til henne og søkte 

tryggheten bak de store gardinene i stua. Dette var på kvelden og min mor dukket opp like 

etterpå for å hente meg hjem igjen. Hun spurte hvorfor vi stod og gjemte oss bak gardinene 

og vi svarte at det var fordi vi var redde fordi Australia var sint på oss. Min mor utbrøt 

forundret «men Australia er jo et kontinent?»  

   Jeg husker enda følelsen av hvordan eksistensen av ånden Australia smuldret opp da jeg 

fikk den rasjonelle forklaringen på hva Australia faktisk var – ikke en ånd, men et kontinent 

på den andre siden av kloden. I ettertid har jeg alltid lurt på: Var ånden i treet bare et produkt 

av min og min venninnes fantasi, eller var det noe mer? Er det krefter i naturen som et åpent 

barnesinn kan kommunisere med, men som vi voksne har rasjonalisert bort eksistensen av? 

Gjennom mitt feltarbeid har jeg møtt mennesker som mener de opplever noe mer i naturen 

enn det vi kan forklare rasjonelt, og at det er noe der ute som kan hjelpe dem med å finne 

forklaringer på livet, døden og verden. 

   Temaet for denne masteroppgaven er moderne åsatro i dagens Norge. Åsatro er kort sagt 

troen på gudene og gudinnene i den norrøne mytologien i en moderne kontekst, men jeg vil 

komme nærmere inn på dette senere i oppgaven. Det jeg i utgangspunktet vil konsentrere 

meg om er å se på hvilken relevans en utdødd religiøs tradisjon har i dagens samfunn og 

hvilken motivasjon man har for å bruke den norrøne mytologien i dag. Oppgaven er basert på 

et feltarbeid som jeg har gjort i det offentlig godkjente trossamfunnet Åsatrufellesskapet 

Bifrost, som er den største organisasjonen for moderne åsatro i Norge.  

Tidligere forskning 
Det er gjort heller lite forskning rundt moderne åsatro, både nasjonalt og internasjonalt. Når 
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det gjelder forskning på nypaganisme, kommer ofte åsatro i skyggen av studier av wicca, 

nysjamanisme, druider og lignende grupper. Det meste som er gjort av forskning på åsatro har 

videre vært konsentrert rundt såkalt «brun åsatro»; dette er grupperinger som har et rasistisk 

tilsnitt (for eksempel Stefanie von Schnurbein 1992, Jefferey Kaplan 1997 og Mattias 

Gardell, 2003), men disse grupperingene ligger såpass langt unna Bifrost ideologisk og 

religiøst, at slik forskning blir av mer perifer betydning for mitt prosjekt. Jeg vil også nevne 

to hovedfagsoppgaver som er gjort her til lands: Jorunn Eie skrev i 1996 en 

hovedfagsoppgave i religionsvitenskap ved UiB «Identitetskonstruksjon hos odinister i 

dagens England: En samtidsanalyse av revitalisering av germansk hedendom» basert på et 

feltarbeid i odinistiske grupper i England».  

   Odinisme er en form for åsatro hvor man har et større fokus på Odin i enn på de andre 

norrøne gudene, uten at det er snakk om en monoteistisk form for religiøsitet. Eie trekker 

frem hvordan dagens odinistiske grupper både søker tradisjon og nyskapning. De søker 

tilbake til sine røtter og til kunnskap om en konkret historisk epoke, men samtidig skaper de 

en ny religiøsitet med røtter i det moderne engelske samfunnet. Hun ser også på hvordan 

odinistene forholder seg til etniske grupperinger som i liten grad er representert innad i 

odinistmiljøet. Lill-Hege Tveito har skrevet masteroppgave i religionsvitenskap ved 

Universitetet i Tromsø: «Kampen for den nordiske rases overlevelse: Bruken av den norrøne 

mytologien innenfor Vigrid» (2007). Hun trekker her frem hvordan Vigrid fortolker norrøn 

mytologi slik at det opptrer som et rammeverk for en rasistisk ideologi hvor den nordiske rase 

fremheves som overlegen. 

   Av mer relevant betydning for min oppgave er forskning på åsatro på Island, hvor 

fokuset på etnisitet er mindre markant sammenlignet med åsatro i USA, England og 

Tyskland. Den islandske teologen og sosialantropologen Pétur Pétursson har utgitt en 

forskningsrapport om forholdet mellom massemedia og den islandske åsatroorganisasjonen 

Ásatrúarfélagið, Asasamfundet på Island och Massmedia,(1985), hvor han ser på hvordan 

media var med på å forme det islandske åsatrosamfunnet i etableringsfasen på 1970-tallet. At 

man jobbet med å etablere et moderne åsatrosamfunn på Island var noe media fikk nyss om 

og ble interessert i, og medlemmene ble derfor nødt til å uttale seg om hva de stod for. En slik 

offentliggjøring var ikke noe Ásatrúarfélagið i utgangspunktet ønsket, men det viste seg etter 

hvert at eksponeringen i media både satte fortgang i arbeidet med å enes om en religiøs 
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agenda, og gjorde at de ble raskere synlige for potensielle medlemmer enn de hadde regnet 

med.     

   Den amerikanske religionshistorikeren Michael Strmiska og den islandske antropologen 

Baldur A. Sigurvinsson har skrevet artikkelen «Asatru: Nordic Paganism in Iceland and 

America» i Modern Paganism in World Cultures. Comparative Perspectives (Strmiska (red) 

2005). De peker der på hvordan den islandske åsatroen på mange måter har en enklere vei å 

gå i sitt arbeid med konstruksjonen av et religiøst alternativ, da den norrøne mytologien er 

allment kjent på Island, og videre at den på mange måter er en den del av den islandske 

nasjonale identiteten, som følge av den sentrale posisjonen sagalitteraturen, Snorrre 

Sturlasson og andre litterære verk som omhandler vikingtidens mennesker og kultur har på 

Island. Amerikanske åsatroende har til sammenligning ingen oppgåtte stier å tre inn på her, 

men må skape sin religiøse identitet i et adskillig mer etnisk og religiøst variert samfunn. 

Strmiska har også skrevet artikkelen «Ásatrú in Iceland: The Rebirth of Nordic 

Paganism?» (2000) hvor han ser mer spesifikt på den islandske åsatroorganisasjonen 

Ásatrúarfélagiðs historie og religiøse grunnlag, og på om det er mulig å gjenopplive en 

utdødd religiøs tradisjon, som norrøn religion jo er.  

   Marie Bolstad skrev i 2006 hovedfagsoppgaven «Àsatrù på Island i dag: Ei analyse av 

identitetskonstruksjon blant åsatruarar» ved Universitetet i Bergen. Denne oppgaven er basert 

på et feltarbeid gjort på Island, og hun trekker her frem hvordan identiteten som åsatroende 

skapes både på et individuelt og et kollektivt plan. Hun påpeker at selv om den enkelte 

åsatroende fremhever verdien av å selv utvikle sin egen religiøsitet, eksisterer det likevel en 

del felles interesser og meninger blant åsatroende som helhet. Bolstad mener for eksempel at 

det skapes en kollektiv identitet gjennom de større offentlige blotene, hvor man gir den 

enkelte åsatroende følelsen av å tilhøre et større religiøst fellesskap, uten at det av den grunn 

skapes dogmer som styrer den individuelle religiøsiteten. 

   I Sverige kom Fredrik Gregorius i 2009 med sin doktoravhandling «Modern Asatro. Att 

konstruera etnisk och kulturell identitet», som er basert på et feltarbeid. I avhandlingen går 

han grundig inn på den moderne åsatroens røtter og historie, samt de ulike grupperingene av 

åsatro som har eksistert og eksisterer i Sverige. Han ser på hvordan disse skiller seg fra 

hverandre i hvordan de forholder seg til det norrøne mytologiske materialet, synet på det 

moderne svenske samfunnet og rett religiøs praksis. Han oppsummerer at: 
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Asatron blir en i grunden anti-modern religion som utgår från en föreställning om att 
det moderna samhällets rotlöshet är något onaturligt och dermed negativt för 
individen. Istället framhålls en tillvaro i harmoni med sin omgivning både kulturelt 
och ekologiskt som ett bättre ideal. Det blir en fråga om sökande efter ursprung som 
driver asatron (Gregorius 2009:295).  

Fra før har også Fredrik Skott beskrevet svensk moderne åsatro i Asatro i tiden (2000) hvor 

han i hovedsak ser på Sveriges Asatrosamfund, som har mange fellestrekk med Bifrost i at de 

setter individuell frihet høyt, og at de har et minimum av sentralt definerte trosforestillinger 

(se mer om dette i kapittel 4).  

   Når det gjelder åsatro i Norge, så er det gjort ganske lite på forskningsfronten. Stefanie 

von Schnurbein nevner Blindern Åsatrolag i sin doktoravhandling fra 1989, «Religion als 

Kulturkritik. Neugermanisches Heidentum im 20. Jahrhundert», men det hun beskriver der 

stemmer dårlig med dagens forhold. Hun kobler moderne åsatro til oppblomstringen av 

germansk hedendom, spesielt ariosofi, i begynnelsen av det 20. århundret, og vektlegger de 

politiske og ideologiske sidene ved moderne åsatroorganisasjoner. Slik definerer hun 

moderne åsatro som et etnisk bevisst og høyrevridd fenomen. Ellers har Egil Asprem (2008) 

skrevet en artikkel i det amerikanske tidsskriftet for paganistiske studier The Pomegranate 

om fremveksten av åsatro i Norge, og hvordan denne ble vanskeliggjort av medias søkelys på 

skandalene i det norske black metal-miljøet på 1990-tallet, ettersom dette miljøet, som ble 

presentert i media som satanistisk, hadde en utstrakt bruke av norrøne symboler. I denne 

konteksten kan også Gry B. Mørks hovedoppgave i religionsvitenskap ved Universitetet i 

Tromsø fra 2002 nevnes, «Drømmer om fortiden, minner for fremtiden: Norsk black metals 

norrøne orientering 1992-1995» (2002). Utover dette kjenner jeg ikke til at det er skrevet noe 

av betydning innen forskning på moderne åsatro i Norge. 

Problemstilling 
I motsetning til det som er skrevet om moderne åsatro i skandinavisk kontekst, skal jeg ikke 

skrive om identitetskonstruksjon, men se nærmere på hvorfor vi i de siste tiårene har sett en 

fremvekst av åsatroen her i til lands. Hvilke religiøse behov er det åsatroen dekker hos 

medlemmene av Bifrost? Hva anses som verdifullt og særegent ved åsatro og norrøn 

mytologi? Hvilke motivasjon ligger bak det å trekke frem en utdødd religiøs tradisjon inn i 
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det 21. århundret? Et annet element jeg vil se på er hvordan naturen brukes som kilde til 

religiøs inspirasjon og erfaring, og hvordan koblingen mellom naturen og den norrøne 

mytologien tolkes og forstås. Mange av de jeg har intervjuet anser det norrøne gudepanteonet 

heller som et symbolsk bilde på naturen enn som konkrete guddommer, og fleste religiøse 

ritualene foregår også ute i naturen, så her virker det å være en viktig forbindelse.  

Åsatrufellesskapet Bifrost 
Bifrost ble registrert som offentlig godkjent trossamfunn i 1996, og har per i dag 368 

medlemmer . Hensikten med opprettelsen av organisasjonen Bifrost var å fungere som en 1

paraplyorganisasjon for blotslag (se under) rundt om i landet. I følge hjemmesiden deres er 

hovedhensikten «å samordne medlemsregister, håndtere rettigheter og kommunikasjon 

overfor myndighetene. Det skal også være et kommunikasjonsnett for mennesker som 

interesserer seg for eller bekjenner seg til Åsatru i Norge» . Bifrost er med andre ord først og 2

fremst en administrativ enhet. Vervene i Bifrost er dermed hovedsakelig formelle; høvdingen 

er i praksis daglig leder, skriver er sekretær og fehird kasserer. Utover dette er det verv som 

lovsigare for de ulike landsdelene (ansvarlig for lovforslag til Tinget), ansvarlige for 

nettsiden, kontakter for presse, fylker og utlandet, samt allgydje/gode . Tinget som er 3

generalforsamlingen eller årsmøtet til Bifrost, avholdes en gang i året. 

   Den religiøse aktiviteten er det medlemmene selv som initierer, gjerne i form av et 

blotslag, som er et fellesskap av flere åsatroende samlet hovedsakelig geografisk eller 

eventuelt etter felles interesser. Blotet er det mest sentrale kollektive religiøse ritualet innen 

åsatro og vil bli beskrevet i detalj senere i oppgaven. Det er per nå ni blotslag registrert i 

Bifrost. Disse er geografisk spredt fra Rogaland i sør til Troms i nord, men medlemsmassen 

er størst i Oslo-området. Totalt sett er omtrent halvparten av medlemmene i Bifrost med i et 

blotslag. 

 E-post fra Bifrost, 11.11.20151

 http://www.bifrost.no/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=104, besøkt 22. 2

mars 2010.

 Se avsnitt «Kult og ritualer» i kapittel 2 under.3
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Religionshistorisk teori 

Bifrost kan kategoriseres som en nyreligiøs gruppering. Dette på tross av at de tar 

utgangspunkt i en over tusen år gammel religion. Nyreligiøsitet omfatter religiøse 

nydannelser som har oppstått i løpet av de siste to hundre årene. «Ny» henspiller her på at det 

enten er snakk om en helt ny form for religion, som for eksempel The Church of all Worlds,  

eller at det er en nytolkning av en allerede eksisterende religiøs tradisjon, som ISKON (Hare 

Krishna-bevegelsen). «Ny» kan også henspille på at man har fått et brudd med forventningen 

om at den vestlige verden gradvis ville bli mer verdsliggjort og rasjonalistisk, og at religionen 

ville tape stilling i forhold til moderne vitenskap, slik for eksempel Max Weber og andre 

spådde fremtiden (Sælid Gilhus og Mikaelsson 1998). Man kan også snakke om nyreligiøsitet 

i et kortere tidsperspektiv og ta utgangspunkt den store oppblomstringen av alternativ 

religiøsitet i kjølvannet av hippiebevegelsen på 1970-tallet (Krogseth 2000:30). Moderne 

åsatro oppstod på begynnelsen av 1970-tallet og kan  slik sett passe inn i dette perspektivet.  

   Å komme med en substansiell definisjon av begrepet nyreligiøsitet er et fåfengt prosjekt 

i denne sammenhengen – det ville spise opp alt for mye av oppgaven, om det da i det hele tatt 

er mulig å få til. Nyreligiøsitet er et omfattende begrep som inkluderer såpass ulike 

grupperinger som scientologi og karismatisk kristendom. Her er det vanskelig å finne 

konkrete likhetstrekk. Jeg nøyer meg her med kort å ha skissert den historiske bakgrunnen for 

begrepet, og vil heller se nærmere på begrepet paganisme i kapittel 2. Paganisme sorteres 

under nyreligiøsitet, og jeg anser det som tilstrekkelig å først og fremst forholde meg til dette 

begrepet for å plassere moderne åsatro i det religiøse landskapet. I kapittel 3 vil jeg se på den 

britiske religionshistorikeren Christopher Partridges occulture-begrep for å plassere Bifrost i 

en større religiøs utvikling. 

   Alle Bifrost-medlemmene jeg har snakket med er selv helt klare på at moderne åsatro er 

en religion som er et produkt av det moderne samfunnet og som ikke umiddelbart kan 

sammenlignes med den norrøne religionen. Denne kategoriseringen er ikke uproblematisk. 

Det finnes åsatrogrupper som mener de er representanter for en eldre religiøs tradisjon og 

derfor mener det er galt å kategorisere dem som nyreligiøse. For eksempel foretrekker den 

engelske åsatroorganisasjonen The Odinic Rite å referere til seg selv som en gjenopplivet 

religion (Harvey 2007:186). Også i Sverige finnes det åsatroende som mener det er feil å anse 

åsatro som et nytt fenomen (Gregorius 2009:20). De fleste religionsforskere er enige i at selv 
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om det er snakk om nykonstruksjoner av eldre religiøse tradisjoner, så kan man ikke snakke 

om en religiøs kontinuitet. Den amerikanske religionshistorikeren Michael York mener at de 

nypaganistiske grupperingene som søker legitimering gjennom å knytte seg til en før-kristen 

tradisjon kommer til kort; «either its theology, organization, or practice are radically different 

from earlier traditions or its understanding of these early traditions is unfounded or 

archeologically/anthropologically erroneous» (1999:141). Men dette virker som sagt å være 

en lite utbredt problemstilling i det norske åsatromiljøet, så jeg vil ikke gå nærmere inn på 

denne debatten her. 

   Det de norske åsatroende derimot vil frabe seg å bli kategorisert som er New Age. De 

fleste jeg intervjuet hadde en sterk aversjon mot å bli assosiert med dette begrepet. Det 

representerer for dem en kommersialisert form for religion som de tar avstand fra. Om Bifrost 

kan kategoriseres som New Age eller ikke kommer an på hvordan man definerer begrepet. 

Jeg har valgt å bruke Christopher Partridges occulture-teori, beskrevet i The Re-Enchantment 

of the West, Volume 1 (2004) og The Re-Enchantment of the West, Volume 2 (2005), til å 

plassere Bifrost i en større religiøs kontekst. Mye av hans motivasjon for å innføre et helt nytt 

begrep – occulture – går nettopp på det at New Age-begrepet er blitt såpass betent i de 

nyreligiøse miljøene, at det gjør bruken av det i forskningssammenheng problematisk. Jeg vil 

komme nærmere inn på hva Partridge legger i occulture i kapittel 3, men kan innledningsvis 

si at det er et hovedsakelig deskriptivt begrep, som på mange måter overlapper med New 

Age. Det konsentrerer seg om den underliggende okkulte og mystiske tendensen i Vesten, 

som vi kan spore tilbake til slutten av 1800-tallet, med bestanddeler fra blant annet østlig 

filosofi, spiritisme, jungiansk psykologi, paganisme og paranormal vitenskap (Partridge 

2004:70). Partridge beskriver occulture i heller poetiske ordelag som: 

[T]he spiritual bricoleur’s Internett from which to download whatever appeals or 
inspires; it is the sacralizing air that many of our contemporaries breathe; it is the 
well from which the serious occultist draws; it is the varied landscape the New Age 
nomad explores; it is the cluttered warehouse frequently plundered by producers of 
popular culture searching for ideas, images and symbols (Partridge 2004:85). 
     

Metode og materiale 

Til grunn for denne oppgaven ligger som nevnt et feltarbeid. Det er ingen lang tradisjon for å 

utføre feltarbeid innen religionshistorie her til lands. Religionsviter Richard J. Natvig 

�7



beskriver lettere ironisk situasjonen i religionsfaget slik: «’Verkelege religionsforkarar’ 

arbeider med tekstar, helst på gamle eller eksotiske språk, jo eldre og fjernare fra norsk jo 

betre» (Natvig 2006:208). De siste tiårene er derimot denne tendensen snudd, og det er ikke 

lengre uvanlig med feltarbeid i religionshistorisk sammenheng; flere av professorene i 

religionshistorie ved Universitetet i Oslo (UiO) har gjort sine avhandlinger med utgangspunkt 

i feltarbeid (se for eksempel Havnevik 1989 og Stene 2005). Når det gjelder nyreligiøsitet, er 

det ofte ikke et alternativ å ta utgangspunkt i tekststudier, da man her i større grad tar 

utgangspunkt i religiøs praksis som en felles religiøs plattform. Moderne åsatro tar riktignok 

utgangspunkt i norrøne skriftlige kilder, men det hadde vært umulig for meg å skrive en 

oppgave om Bifrost bare gjennom å lese om norrøn mytologi – her måtte det et feltarbeid til 

for å kunne få en forståelse for hvordan medlemmene tolker disse skriftene i en moderne 

kontekst. Natvig påpeker at: 

Dersom målsetjinga med eit prosjekt er å bidra til ei forståing av religiøst liv, av 
levande religion, finst det ikkje noko alternativ til feltarbeid der forskaren er i kontakt 
med representantar for religionen og i den grad det er mogleg får ei førstehand-
oppleving av religionen eller det religiøse fenomenet (Natvig 2006:210).  

Masteroppgaven min fikk sin begynnelse gjennom at jeg kontaktet Bifrost høsten 2007 i 

forbindelse med et prøvefeltarbeid jeg skulle gjøre som en del av kurset «Feltarbeid som 

metode og praksis» ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk ved Universitetet i 

Oslo. Jeg hadde per da ikke helt bestemt hva masteroppgaven min skulle dreie seg om, men 

vurderte å undersøke bruk av norrøn mytologi i Tyskland eller USA, så det var derfor naturlig 

å starte med å undersøke de hjemlige forholdene innen samme religiøse kontekst. Jeg fikk i 

denne forbindelse inntrykk av at det er mange misforståelser ute og går her til lands, både 

blant folk flest og i akademiske miljøer, om hva moderne åsatro faktisk går ut på. Dette – 

sammen med det faktum at det ikke er gjort noen større undersøkelser av moderne norsk 

åsatro tidligere – gjorde at jeg bestemte meg for å utforske emnet videre i en masteroppgave.  

   Jeg foretok syv intervjuer med medlemmer av Bifrost fra til sammen tre blotslag 

(Draupnir, Verdande og Hugauge) i perioden oktober 2007 til mai 2008. Tre av de intervjuede 

var ikke formelt med i noe blotslag. Totalt var det ti personer involvert i intervjuene, tre 
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kvinner og seks menn i aldersgruppen 21-56 år . Disse har enten selv meldt seg frivillig 4

direkte til meg for å stille til intervju, eller jeg har brukt de kontaktene jeg allerede hadde i 

Bifrost til å hjelpe meg til å finne flere som kunne tenke seg å stille opp. Jeg var også på 

Tinget sommeren 2008 på Tau utenfor Stavanger, hvor jeg deltok på et Torsblot, 

blotworkshop, samt deler av tingforhandlingene (det formelle årsmøtet). Metodene jeg har 

brukt er derfor kvalitative intervjuer og noe deltagende observasjon. Alle intervjuene ble gjort 

med opptaker og er transkribert i etterkant. Sitatene fra feltarbeidet er skrevet om til bokmål, 

men jeg har valgt å bevare den muntlige stilen ved å la sitatene ligge så nærme den 

opprinnelige formuleringen som mulig, og bare gjort mindre modifikasjoner av språket.  

   Etter det som av ulike årsaker ble et opphold i masteroppgave-skrivingen min mellom 

2010 og 2015, så jeg det som nødvendig å gjøre noen oppfølgingsintervjuer med et utvalg av 

informantene mine, både for å få en oppdatering på situasjonen i Bifrost, samt å benytte 

anledningen til å høre hvordan utviklingen for Bifrost og de enkelte har vært de siste fem 

årene. Jeg gjorde derfor ytterligere fire intervjuer i perioden november 2015 til november 

2016. Tre var intervjuer med informanter jeg har snakket med før, og det siste var med 

fungerende høvding. 

   Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å satse mer på deltagende observasjon, men oppdaget 

at det var gjennom intervjuene jeg lettest fikk tilgang på informasjon for å besvare de 

forskningsspørsmålene jeg stilte meg. Dette valget ble også gjort med tanke på tidsbruk, da 

det har vært en del reiseaktivitet involvert i gjennomføringen av feltarbeidet. Ideelt sett skulle 

jeg gjerne gjort både flere intervjuer og mer deltagende observasjon, men noen avgrensninger 

må man gjøre.  

   I de første intervjuene brukte jeg en intervjuguide, men fant etter hvert ut at dette virket 

mer som en distraksjon for den type intervju jeg la opp til, som var mer som en lettere 

strukturert samtale eller et ustrukturert intervju. Religionsviter Trude A. Fonneland mener at 

det er lite gunstig med en liste med ferdig utformede spørsmål, da dette distraherer 

intervjueren fra å gi sin fulle oppmerksomhet og lytte til informanten. Hun anbefaler heller en 

grov skisse over tema som skal dekkes med eventuelle forslag til spørsmål (Fonneland 

2006:226). Jeg fulgte også etter hvert hennes eksempel og gikk over til å bare notere noen 

 Alder når de ble intervjuet. I listen over informanter i vedlegg har jeg tatt utgangspunkt i alder per 4

2016.
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relevante stikkord som jeg kunne bruke som «sjekkliste». Dette erfarte jeg fungerte mye 

bedre. Ingen av intervjuobjektene var heller særlig tunge å få i tale, selv om det dreide seg om 

et sensitivt tema som personlig religiøsitet. Det føltes av denne grunn også mer naturlig med 

et mer ustrukturert intervju.   

   Intervjuenes form kan karakteriseres som det Steinar Kvale kaller et «utforskende 

intervju», som kjennetegnes av å ha en åpen form og minimalt med struktur (Kvale 2001:55). 

Kvale mener at det kvalitative intervjuets fortrinn er dets åpenhet, og videre at det ikke finnes 

noen standardmetoder eller regler for en intervjuundersøkelse basert på ustandardiserte, 

kvalitative intervjuer: «Fraværet av et strengt regelverk gir gode muligheter for å utnytte 

intervjuerens ferdigheter, kunnskaper og intuisjon. Intervjuing er et håndverk som på mange 

måter er mer en kunstform enn en standardisert forskningsmetode» (Kvale 2001:44). En slik 

intervjutype kan sies å være et tveegget sverd for en fersk forsker; på den ene siden gir det en 

stor grad av frihet og god grobunn for et sterkt personlig engasjement, men på den andre 

siden så mestrer man ikke nødvendigvis dette håndverket godt nok til å styre 

intervjusituasjonen til å gi et mest mulig optimalt resultat. 

   En annen utfordring ved intervju som metode er at det kan være et avvik mellom det 

informanten sier og det han eller hun faktisk gjør; om de sier at de bloter fire ganger i året 

eller at blotet utføres slik og slik, så vet man jo ikke om dette ville stemme med det man 

hadde erfart gjennom faktisk observasjon. Her blir man nødt til å ta informanten på ordet, og  

må slik sett forholde seg til en større grad av subjektiv virkelighetsforståelse enn hva som 

hadde vært tilfelle gjennom en større grad av deltagende observasjon.  Feltarbeidet har vært 

en læringsprosess, som på det beste har bydd på engasjerende møter med inspirerende og 

kunnskapsrike individer, og på det verste har gjort at jeg har måttet lide meg gjennom 

langtekkelig transkripsjon av samtalepartier hvor intervjusituasjonen mer eller mindre har 

sporet helt av og endt opp med å bli ubrukelig for oppgaven min. 

   Feltarbeidet er meldt inn for Personvernombudet for forskning, og alle 

personopplysninger er anonymisert i det skriftlige materialet fra intervjuene. Jeg har forklart 

informantene hensikten med intervjuene og at disse skal brukes i forbindelse med en 

mastergradsoppgave. Som jeg har vært inne på allerede, har alle meldt seg frivillig og de har 

når som helst kunnet trekke seg fra prosjektet. Jeg har også sendt flere av de transkriberte 

intervjuene jeg gjorde i perioden 2007-2008 tilbake til informantene for gjennomlesning og 
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kommentarer ettersom det har gått litt tid siden de først ble gjort. De har da fått anledning til 

å kommentere eller eventuelt korrigere utsagn de har kommet med tidligere.    

   

Disposisjon 
Denne oppgaven er delt inn i to hoveddeler: Første del tar for seg den religionshistoriske 

konteksten til moderne åsatro, samt begrepsavklaringer og definisjoner. Jeg vil se kort på hva 

som ligger i paganisme, og trekke frem wicca som et illustrerende eksempel. Videre vil jeg se 

på sentrale trekk ved åsatro; både den norrøne mytologien som ligger til grunn, og den 

moderne åsatroen. Deretter vil jeg skissere den religiøse utviklingen som jeg plasserer Bifrost 

i ved hjelp av Partridges occulture-teori. Her vil jeg først se på hva Partridge legger i begrepet 

occulture, og videre mer spesifikt på hvordan det brukes i forhold til paganisme, siden jeg 

plasserer åsatroen i denne religiøse retningen.  

   Andre del vil konsentrere seg om Åsatrufellesskapet Bifrost og jeg vil gi en tematisk og 

systematisk gjennomgang av data innsamlet gjennom intervjuer og observasjoner, hvor jeg 

vil trekke frem en del sitater fra intervjuene og analysere og diskutere disse. Avslutningsvis 

vil jeg se på hvordan det innsamlede materialet kan gi svar på problemstillingene presentert 

innledningsvis, og jeg vil også vurdere hvordan moderne åsatro passer inn i Partridges 

occulture-begrep. 
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2. Moderne åsatro - religionshistorisk 
kontekst 

Paganisme 
[T]he Western ideal is the only formulation of deity that has no relationship with 
woman at any point in the theological myth. In ancient Babylon Anu was paired with 
his consort Ianna; in Grecian religion assigned Zeus a wife, many consorts, and 
daughters. These heavenly pairings are typical. Only the god of Western civilization 
has no mother, no sister, no female consort, and no daughter (McKenna 1984:62). 

Den amerikanske etnobotanisten Terence McKenna synliggjør i sitatet over noe som kan 

være en av hovedårsakene til at den vestlige verden har sett en stadig akselererende utvikling 

av alternativ spiritualitet det siste århundret – det vil si alternativ til den kristne, 

monoteistiske spiritualiteten. Ettersom den protestantiske kristendommen, dominert av 

patriarkalske strømninger, har mistet sin status som eneveldig religion i Nord-Europa i løpet 

av de siste par hundre årene, har troen på feminine guddommer igjen fått rom til å vokse seg 

sterkere. Det begynte å spire på slutten av det nittende århundre med en økende interesse for 

polyteisme i form av østlige religioner, egne førkristne tradisjoner, samt en større interesse for 

å finne religiøs inspirasjon i naturen (Heelas 1996:41) Dette resulterte i fremveksten av for 

eksempel teosofi, esoteriske ordner og druideordner. I 1960-årene synliggjorde hippie-

bevegelsen behovet for en alternativ spiritualitet og samfunnsendring i sin avvisning av det 

kapitalistiske velstandssamfunnet og søken etter en ny type bevissthet. Den tidligere Harvard-

psykologen og psykedeliske pionéren Timothy Leary beskriver det slik: 

Everything we did in the 1960s was designed to fission, to weaken faith in and 
conformity to the 1950s social order. Our precise goal was the Judeo-Christian power 
monolith, which has imposed a guilty, inhibited, grim, anti-body, anti-life repression 
on Western civilization. Our assignment was to topple this prudish, judgmental 
civilization. And it worked (...) The classic paganism now combined with the 
American virtues of do-it-yourself, distrust of authority (Leary 2001:102-3) 

Begrepene counter-cultural og mainstream fikk i denne forbindelse fotfeste i allmennheten. 

Rundt 1980 trådte New Age-beveglsen for fullt inn i det offentlige rom, og i kjølvannet av 

denne kom en større bevissthet blant folk flest om at det fantes alternativer til tradisjonell 
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kristendom . I dette kapittelet skal jeg se nærmere på ett av disse alternativene, nemlig 5

paganisme, som åsatroen er en del av. 

   Ordet paganisme har sitt opphav i det latinske paganus, som betegner en som bor på 

landet (av pagus; landsby eller landlig område) (Adler 1986:8). Kategorien brukes om en 

form for religiøsitet som angivelig eksisterte tradisjonelt blant folk, og som stod i kontrast til 

offentlig kristendom. For moderne paganisme er det også vanlig å bruke begrepet neo- eller 

nypaganisme, men dette et mer omstridt begrep. Den amerikanske religionshistrikeren 

Michael  F. Strmiska skriver: 

Modernday Pagans’ turning to the past is grounded in the conviction that the 
religious beliefs and practices developed by the European Pagans of previous times 
possess continuing value for us in our own time, even after centuries of suppression 
and neglect (Strmiska 2005:2).  

De fleste jeg har snakket med i løpet av mitt feltarbeid er veldig bevisste på at moderne åsatro 

er en nykonstruksjon og ikke en direkte videreføring av den norrøne religionen. Nypaganisme 

virker slik å være et lite kontroversielt begrep i norsk kontekst. Jeg vil for enkelthets skyld 

først og fremst bruke begrepet paganisme, men vil også bruke ny/neo-paganisme når dette 

synes hensiktsmessig, som når jeg refererer til forfattere som selv bruker disse begrepene 

eller det er nødvendig å skille mellom eldre og nyere former for paganisme. 

Definisjoner 
Hva er så paganisme? Wouter J. Hanegraaff definerer neopaganisme som: 

[A]ll those modern movements which are, firstly, based on the conviction that what 
Christianity has traditionally denounced as idolatry and superstition actually 
represents/represented a profound and meaningful religious worldview and, secondly, 
that a religious practice based on this worldview can and should be revitalized in our 
modern world (Hanegraaff 1996:77). 

Den amerikanske journalisten og forfatteren av den første omfattende studien av amerikansk 

neopagansime Drawing Down the Moon (1979) Margot Adler, skriver at: 

Most Neo-Pagans sense an aliveness and ‘presence’ in nature. They are usually 
polytheists or animists or pantheists, or two or three of these things at once. They 

 Når jeg refererer til kristendom i denne oppgaven, viser jeg til nordeuropeisk protestantisme, og i 5

norsk kontekst primært til Den norske kirke. 
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share the goal of living in harmony with nature and they tend to view humanity’s 
‘advancement’ and separation from nature as the prime source of alienation. They see 
ritual as a tool to end that alienation (Adler 2005:3-4). 

Den britiske religionshistorikeren Graham Harvey beskriver paganisme på følgende måte:  

Paganism is a religion at home on Earth. It honours bodies and ordinary, embodied, 
everyday facts of life. In celebrating these things Paganism intersects with the most 
vital interests of the contemporary world, and it often does this in creative ways 
(Harvey 2007:vii).  

På Nordisk Paganistforbunds hjemmesider finner vi følgende definisjon: 

Det som synes å være felles for de fleste paganister er elementer i synet på naturen og 
det guddommelige. Naturen er guddommelig. Paganistenes guddommer er 
immanente: skapelsen skjer innenifra og ut - ikke utenfra og inn som i mange av de 
store verdensreligionene (...) Paganister er som oftest polyteister, og personifiserer 
gjerne det guddommelige som både kvinnelig og mannlig, gudinner og guder. Mange 
tilber guddommer som har en tilknytning til jorden, månen og solen, og dyrkelsen av 
dem henter sin inspirasjon fra våre forfedre og deres praksis . 6

Og til slutt kan vi ta med de norske religionsviterne Ingvild Sællid Gilhus og Lisbeth 

Mikaelssons definisjon av nypaganisme: 

Nypaganisme er en samtidsreligiøsitet som revitaliserer førkristne europeiske 
religioner som germansk, norrøn og keltisk religion. Revitaliseringen betyr at deres 
tilhengere mer eller mindre bevisst lar de gamle religionene inngå i meningsfylte 
forbindelser med senmoderne kultur. Man lærer av fortiden, men tilpasser den 
nåtiden, noe som innebærer at det tradisjonelle gjenskapes på nye måter (Sællid 
Gilhus og Mikaelsson 2005: 99). 

Paganisme kan på bakgrunn av definisjonene over karakteriseres som en naturinspirert 

religiøsitet som samtidig preges sterkt av de individene som utøver religionen. Paganister 

søker å etablere en utpreget demokratisk religion som sjelden styres av enkeltindivider, men 

hvor individenes status avgjøres av kunnskapsnivå, kreativitet, religiøs og rituell erfaring. De 

lederne man finner innenfor paganistiske miljøer, er stort sett rent administrative ledere, som 

ikke har noen høyere religiøs autoritet enn de andre medlemmene. Det nærmeste man 

kommer en form for religiøs autoritet er de autentiske førkristne religiøse tradisjonene, 

hovedsakelig i Europa. 

 Kilde http://paganistforbundet.org/paganisme/paganisme.html, besøkt 20.02.2010.6
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   Det som kanskje sterkest karakteriserer paganisme er vektleggingen av religiøs erfaring 

eller praksis fremfor religiøs teori. Det er opplevelsen av det guddommelige som står sentralt 

i de fleste former for paganisme, og denne oppnås hovedsakelig gjennom rituell virksomhet. 

De norske religionsforskerne Geir Uldal og Geir Winje (2007) trekker frem sirkelen som et 

felles utgangspunkt for å karakterisere neopaganismen. Sirkelen er den primære rituelle 

formen i et paganistisk ritual. De skriver: 

Sirkelen er (...) et sted som inneholder kraft, hvor man også kan være trygg og 
beskyttet og dele et fellesskap i kjærlighet, glede og ærlighet. Den kan videre forstås 
som et grenseland mellom menneskenes og gudenes verden (Uldal og Winje 
2007:208).  

Religiøs utvikling 
Slik tilhengerne definerer paganisme, er den en religionsform som på mange måter er det 

motsatte av kristendommen; polyteistisk, animistisk, erfaringsbasert, individualistisk og med 

en demokratisk eller flat organisasjonsstruktur. Det kan virke som om den dominerende 

offentlige kristne kulten har fungert som en demning for den folkelige religiøsiteten, som 

hadde sin grobunn i den private sfæren, men at demningen har slått brister og at mange 

mennesker igjen føler seg frie til å skape sin egen religiøsitet i samspill med naturen rundt 

dem.  

   Et illustrerende eksempel på nypaganismens opphav finner vi i det idealistiske 

samfunnet som oppstod i Ascona i daværende Østerike-Ungarn på slutten av det 19. 

århundret. Her var blant annet storheter som D.H. Lawrence, Franz Kafka, Isadora Duncan og 

Carl Gustav Jung involvert i ulik grad. Engelskprofessor Martin Green beskriver bakteppet 

for dette miljøet slik: 

At the end of the nineteenth century, intellectual Europe became preoccupied with the 
problem of its own unhappiness, malaise, or – to use Freud’s word – Unbehagen. The 
favorites of this rich and powerful civilization – the economically and educationally 
privileged, the most intelligent and imaginative – felt themselves to be more unhappy 
than more primitive peoples. The people who most felt the crisis were the Germans 
(…) – who were moving faster than other peoples to grasp the glittering prizes of 
progress. The industrial power of Germany and the size of its cities had been growing 
for some time, an instep grew the dismay at and the dislike of both industrialism and 
city life (Green 1986:1). 
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En gruppe unge idealister som hadde fått nok av det meningsløse livet i en industrialisert 

tilværelse, flyktet ut av byen og ut på landsbygda ved den sveitsisk-italienske grensen, 

nærmere bestemt det naturskjønne området rundt fjellandsbyen Ascona som ligger ved foten 

av Alpene. De slo seg ned på en bakketopp kalt Monescia, etter hvert døpt om til Monte 

Veritas, sannhetens fjell. De ble kalt Naturmenschen pga. sitt lange hår, bare ben og sandaler. 

De var gudinne- og soltilbedende vegetarianske anarkister inspirert av arbeideropprøret i 

Pariserkommunen i 1871. De stod i opposisjon til det byråkratiske, patriarkalske og 

monoteistiske samfunnet de hadde vokst opp i og søkte tilbake til en naturtilværelse preget av 

frihet, kreativitet, erotisme og kunst i ulike former (Green 1986:8ff). Dette miljøet hadde mye 

til felles med den senere hippiebevegelsen, og Green trekker også frem Big Sur og Esalen-

instituttet i California som nåtidige ekvivalenter til Ascona. 

   Jeg tror det moderne menneskets ubehag, slik det beskrives over, er helt avgjørende for 

fremveksten av en alternativ spiritualitet. Det er åpenbart at mange mennesker har behov for 

å inkludere naturen i sin religiøse erfaring. Kristendommen åpner i liten grad for dette, da den 

plasserer mennesket som herre over naturen og samtidig Gud som eksisterende på et annet 

plan enn både menneske og natur. Kristendommens oppleves av mange som å ha fjernet det 

religiøse båndet mellom menneske og natur, som angivelig stod så sentralt for det førkristne 

religiøse mennesket. Paganister trekker stadig frem hvordan menneskets forhold til kropp og 

seksualitet er demonisert av Kirken. Det er derfor ikke overraskende at nettopp disse 

aspektene – natur, kvinnelighet og seksualitet – står så sentralt i den paganistiske 

religiøsiteten som har vokst frem siden slutten av 1800-tallet. 

   Paul Heelas (1996) plasserer paganisme under New Age-paraplyen – noe som vil bli tatt 

ille opp blant mange paganister – men understreker at paganismen skiller seg fra 

kommersialiserte New Age-grupperinger ved at de i større grad er en videreføring av det 

motkulturelle elementet i hippiebevegelsen: «I think it is fair to say that paganism has 

become the key resource for those (increasing numbers) who have counter-cultural concerns» 

(Heelas 1996:88). Han mener også at «neo-pagans stand out in New Age quarters by having 

an especially strong sense of connectedness with nature» (Heelas 1996:89). Som nevnt er 

koblingen til New Age kontroversiell blant mange paganister. I paganistiske miljø finner man 

ofte et bilde av New Age som en pengegrisk form for religiøsitet hvor det gis enkle svar på 

kompliserte spørsmål, og hvor man har et utopisk syn på samfunnsutviklingen. Jeg mener 
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paganisme og New Age har de samme røttene (skissert over), men ser at bruken av begrepet i 

dag er problematisk; både fordi det tilsynelatende er få som ønsker å bli plassert i denne 

kategorien, men også at begrepets betydning er blitt utvannet gjennom at det er mye brukt i 

en populærkulturell kontekst – ofte i nedsettende ordelag. Christopher Partridge minner 

akademikere om å være varsomme med å bruke begreper som de miljøene de er ment å 

brukes om ikke liker eller ikke vil assosieres med. Som et tilsvarende eksempel trekker han 

frem akademisk bruk av det musikkulturelle begrepet rave: 

[I]n popular studies, we have seized upon the term ‘rave’ to define a particular form 
of music and culture. We use it indiscriminately of contemporary dance culture, when 
within large sections of that culture it has now lost currency. When it is used by 
certain subcultures, it is in a relatively specialized sense, sometimes not recognized 
by scholars. The point is that, if we are to keep our fingers on the pulse of 
contemporary religion and culture, we must make sure that the body of evidence we 
are testing is alive and kicking, not some dead cadaver that few outside the cosy halls 
of academia would recognize (Partridge 2004:2). 

Jeg anser Partridges begrep occulture å være et bedre begrep for å betegne den religiøse 

utviklingen som paganisme plasserer seg inn i og vil komme nærmere inn på hva som ligger i 

dette begrepet i kapittel 3. 

Eksempel på paganisme 
Selv om jeg har listet opp en del fellestrekk for paganisme ovenfor, er det et ganske stort 

spenn av grupperinger som faller under denne kategorien, alt fra feministiske 

gudinnetilbedere som ser til steinalderen for å finne sitt idealsamfunn (The Reclaiming 

Tradition) til Science Fiction-inspirerte Church of All Worlds. Den mest dominerende formen 

for paganisme i dag er wicca, og denne har også inspirert mye av den religiøse praksisen 

innen blant annet moderne åsatro. Flere av de jeg har snakket med gjennom feltarbeidet 

kjenner godt til hva wicca står for, og noen har også vært involvert som medlemmer i covens 

(se definisjon under). Jeg vil i det følgende derfor ta en kortfattet gjennomgang av hva wicca 

går ut på, for bedre å illustrere hva som ligger i den paganistiske tradisjonen som moderne 

åsatro springer ut av. 

 Opphavet til wicca  er omdiskutert; opphavsmannen Gerald Gardner (1884-1964) hevdet 7

 Jeg velger å begrense meg til å skrive om gardneriansk wicca, siden denne retningen kan sies å være 7

eldst og ligge til grunn for andre retninger innen wicca (Uldal og Winje 2007:221)
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å ha vært innviet i en flere hundreår lang religiøs tradisjon gjennom sitt møte med en etablert 

heksering i Sør-England på slutten av 1930-tallet. Denne påstanden kan også spores i 

Margaret Murrays bøker fra samme epoke, hvor hun utbroderer sin teori om en universell 

organisert Old Religion. Denne teorien mener hun å finne belegg for i beskrivelser av 

hekseprosessene fra middelalderen. Autentisiteten til denne religiøse tradisjonen er derimot 

udokumentert og omstridt, også innad i wicca-miljøet (Uldal og Winje 2007:224).  

   Selve ordet wicca er et gammelengelsk ord som refererer til en kvinnelig utøver av 

heksekunst (mannlig wicce), med et norsk ord: en heks. Det er antatt at navnet har sitt opphav 

i det indoeuropeiske ordet wic og weik, som betyr å bøye eller endre. Slik sett kan en heks 

sies å være en som mestrer kunsten å forme og endre virkeligheten (Adler 1986:10). Dette 

relaterer seg slik sett sterkt til utøvelsen av en magisk praksis. Jeg vil av plasshensyn ikke gå 

nærmere inn på definisjonen av heksekunst eller magi her, men gå videre med å se på hva 

som ligger i praktiseringen av wicca. Margot Adler skriver at for Gerald Gardner var: 

Witchcraft (…) a peaceful, happy nature religion. Witches met in covens, led by a 
priestess. They worshipped two principal deities, the god of forests and what lies 
beyond, and the great Triple Goddess of fertility and rebirth. They met nude in a nine-
foot circle and raised power from their bodies through dancing and chanting and 
meditative techniques. They focused primarily on the goddess; they celebrated the 
eight ancient Pagan festivals of Europe and sought to attune themselves to nature 
(Adler 1986:60). 

Gardners innvidde Doreen Valiente (1922-1999) var også sentral i å legge grunnlaget for 

moderne wicca. Hun bearbeidet Gardners materiale slik at det ga utgangspunkt for en 

paganistisk teologi som man lettere kunne bruke til å konstruere egne ritualer. Hun utformet 

også enklere ritualer basert på det kompliserte magiske systemet til den esoteriske ordenen 

The Holy Order of the Golden Dawn - hvor Aleister Crowley en gang var medlem. Disse 

ritualene var i større grad tilpasset til å benyttes av en mindre gruppe (Adler 1986:80). Et 

annet sentralt bidrag fra Valiente var bearbeidingen av Gardners Book of Shadows, eller 

Skyggenes bok, som er det nærmeste man kommer en hellig bok i wicca. Denne var tidligere 

hemmelig og kun tilgjengelig for innvidde. Skyggenes bok fungerer som en tekstsamling og 

instruksjonsbok i magisk praksis (Uldal og Winje 2007:224-5). Gardner og Valiente er slik 

sett de mest sentrale personene i etableringen av wicca som et religiøst system. 

�18



   Sentralt i den wiccanske teologien står forestillingen om Den hornede guden og Den 

store gudinnen. Den store gudinnen og de feminine verdiene hun representerer, kan sies å ha 

forrang for guden og de maskuline verdiene: Hun står som tidløs og uforgjengelig, mens 

guden i større grad er knyttet til naturens årsløp, hvor han fødes i begynnelsen av året og dør, 

eller går ned i underverdenen, i slutten av året. Det er det dynamiske forholdet mellom guden 

og gudinnen som lager grunnlaget for de åtte store årstidsfestene eller sabbatene i wicca; Yule 

(21. desember), Imbolc (2. februar), vårjevndøgn (21. mars), Beltane (30. april), midtsommer 

(21. juni), Lammas (1. august), høstjevndøgn (21. september) og Samhain (31. oktober). I 

tillegg til sabbatene, feires også esbater i pakt med månefasene. Disse dedikeres i større grad 

til praktisk arbeid tilknyttet deltagerne, det være seg magi, meditasjon, healing, undervisning 

osv (Uldal og Winje 2007:230ff). 

   Hvordan utarter så den religiøse praksisen seg i wicca? Først kan det nevnes at 

wiccanere organiserer seg i såkalte covens, noe vi på norsk kan kalle heksesirkler. Disse ledes 

av en yppersteprest- eller prestinne. Wicca har et tregrads innvielsessystem: 

Førstegradsinnvielsen gjør initianden til prest eller prestinne. Denne innvielsen gir rett til å 

praktisere wicca og delta i ritualer. Andregradsinnvidelse gjøres når heksen anses som 

kompetent og klar til å utføre ritualer og lære opp nye hekser. Nå gis tittelen yppersteprest- 

eller prestinne. Tredjegradsinnvielse gir ingen ny tittel, men gjør at heksen kan innvie andre 

til første og andre grad og lede sitt eget autonome coven (Bråthen 2012:31-2). 

   Alle ritualer ledes tradisjonelt av en mann eller kvinne med andre- eller 

tredjegradsinnvielse. Utgangspunktet for ritualet er sirkelen og ritualet begynner med at 

sirkelen åpnes. Denne tegnes enten konkret, for eksempel med kritt, eller symbolsk, for 

eksempel med å «skjære» med en kniv i luften rundt deltakerne. Uldal og Winje beskriver 

sirkelen som «et sted som inneholder kraft, hvor man også kan være trygg og beskyttet og 

dele et fellesskap i kjærlighet, glede og ærlighet. Den kan videre forstås som et grenseland 

mellom menneskes og gudenes verden» (Uldal og Winje 2007:208). Heksene er ofte nakne i 

sine ritualer, såkalt skyclad (kledd i himmelen). Dette fordi nakenhet kan bidra til en sensuell 

atmosfære, den understreker det naturlige, og at alle er likeverdige (Uldal og Winje 

2007:219). Ritualer gjøres så langt det er mulig utendørs. Etter at sirkelen er åpnet, påkalles 

eller invokeres, guden og gudinnen av yppersteprest- og/eller prestinne. Er det et sabbatritual, 
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vil ofte ypperstepresten- og/eller prestinnen, som nå representerer guden og gudinnen, utføre 

et mysteriespill fra wiccas myter om årets gang (Bråthen 2012:37-8).  

   De fire himmelretningene er også sentrale i en sabbat. I wicca bruker man ytterligere fire 

himmelretninger, totalt åtte, ved å trekke inn nordøst, sørøst, sørvest og nordvest. De ulike 

himmelretningene blir adressert alt etter hvor i året man befinner seg. For eksempel rettes 

Yule-sabbaten mot nord, som korresponderer med jord, død, alderdom og ny fødsel, og 

midtsommer mot sør, som korresponderer med ild, ungdom, vilje og begjær (Uldal og Winje 

2007:215). Under en esbat kan man rette ritualet inn mot deltakerne selv ved å gjøre magisk 

arbeid sammen, som nevnt over. Avslutningsvis er det fest, hvor det er vanlig med tromming 

og synging, og det drikkes for eksempel vin, gjerne fra et beger som sendes rundt i sirkelen. 

Ritualet avsluttes ved at sirkelen lukkes. 

   Selv om man har et slags religiøst hierarki i form av gradssystemet i wicca, er dette en 

religion som i minimal grad preges av ortodoksi. Helt sentralt står tanken om en individuell 

tilnærming til guddommene, og så lenge man deltar og bidrar i ritualene, står man i grunnen 

fri til å tro og mene hva man vil. Innen wicca har man tilpasset Crowleys prinsipp om «Do 

what thou wilt (shall be the whole of the law)» til «An it harm none, do what thou 

wilt» (Uldal og Winje 2007:202). Slik sett kan wicca sies å være en individbasert lokalisert 

religion, som preges av ortopraksi (rett praksis), personlig søken, samt likestilling, demokrati 

og en livsbejaende livsholdning. 

   Det vil komme klarere frem under beskrivelsen av den religiøse praksisen i moderne 

åsatro i hvor stor grad denne er inspirert av wicca, så jeg velger å ikke gå gjennom spesifikke 

fellestrekk her. 

Norrøn religion og åsatro 
Moderne åsatro er i tillegg til den paganistiske tradisjonen også inspirert av den norrøne 

religionen, slik den er beskrevet – i all hovedsak – gjennom Snorres verker. Jeg vil i det 

følgende først gå gjennom ulike begreper knyttet til norrøn religion, og videre se på hva 

norrøn religion i grove trekk går ut på, før jeg så går over på å se hva som ligger i moderne 

åsatro.  
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Begrepsavklaring 

Åsatro er ingen opprinnelig betegnelse på den førkristne religionen i Norden. I de litterære 

kildene finner vi ikke dette ordet, men betegnelsene «hedendom» eller forn sed. Hedendom 

kommer av det norrøne ordet hedhni som vi finner brukt i de islandske sagaene i opposisjon 

til ordet kristni, altså kristen (Blain 2007:181). Da kristendommen kom til Norden, ble den 

hjemlige religionen kalt for forn siðr eller gammel sed, i motsetning til den nye religionen 

som ble omtalt som nýr siðr, ny sed (Steinsland 2005:13) Begrepet åsatro oppstod i den 

nasjonalromantiske perioden med gjenoppdagelsen av den norrøne mytologien som 

nasjonalarv. Her refereres det da til troen på æsene (entall «ås») (Uldal og Winje 2007:266). 

   Som vitenskapelig rekonstruert religion basert på flere kilder, brukes betegnelsen norrøn 

religion (eventuelt førkristen nordisk, skandinavisk religion); norrøn religion fordi man 

tradisjonelt har tatt utgangspunkt i de norrøne litterære kildene skalde- og eddadikt, altså Den 

eldre Edda i motsetning til Den yngre Edda – også kalt Snorre-Edda. Dette begrepet viser da 

til den utdødde religiøse praksisen som man fant i Norden før kristendommens inntog. Man 

kan også bruke termene nordisk hedendom eller hedendom parallelt med norrøn religion 

(Uldal og Winje 2007:12) 

   Odinisme er også et begrep som har dukket opp i forbindelse med revitaliseringen av 

norrøn religion, men skiller seg fra åsatro i at den hovedsakelig brukes av grupperinger med 

et «brunere» ideologisk grunnlag, det vil si at de har et sterkere fokus på etnisk tilhørighet og 

genetisk opphav, og er mer politisk konservative enn det som er vanlig innen åsatro. For 

eksempel kaller Tore W. Tvedt, opphavsmannen bak nynazistisk-inspirerte og etnisk-religiøse 

fellesskapet Vigrid, seg for odinist, og tilsvarende grupperinger i England og USA, som 

Odinic Rite og The Odinist Fellowship, foretrekker også dette begrepet foran åsatro. Det kan 

slik sett fornuftig å sette et skille her, selv om det også finnes folk som kaller seg for odinister 

som ikke legger et slikt ideologisk syn til grunn.  

   Det finnes også grupperinger som omtaler seg som åsatroende selv om de er politisk 

konservative, men disse befinner seg stort sett utenfor Norge, eksempelvis Asatru Folk 

Assembly i USA. I en norsk kontekst er det lettere å sette et skille mellom odinisme og 

åsatro. Jeg kan bare konstatere at det er vidt forskjellige grupperinger som alle er interessert i 

revitaliseringen av norrøn religion, og at de til dels er svært ukomfortable med å måtte ha noe 

med hverandre å gjøre, men dette vil jeg komme nærmere inn på i kapittel 4. 
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Kilder til norrøn religion 
Det er flere typer kilder som gir oss tilgang til norrøn religion; arkeologiske funn, 

runeinnskrifter, gamle stedsnavn og litterære kilder. Sistnevnte er nok de som i størst grad har 

inspirert til oppblomstringen av moderne åsatro. Det er fra disse vi kan lære om den norrøne 

kosmologien og de ulike guddommene. Selve den religiøse kulten er ofte dårlig belyst i det 

litterære materialet (Steinsland 2005:270).  

   Den viktigste litterære kilden er den norrøne poetiske diktningen; edda- og 

skaldediktningen. Denne deles igjen inn i heltedikt og gudedikt (Steinsland 2005:43). Blant 

gudediktene finner vi blant annet Voluspå og Håvamål. En viktig kilde er også allerede 

nevnte Den yngre Edda. Denne er egentlig en lærebok for skalder forfattet av Snorre 

Sturlason (1197-1241), men den gir også mye kunnskap om den norrøne mytologien, som jo 

var en vesentlig bestanddel i skaldediktningen (Steinsland 2005:33). 

Det førkristne verdensbildet 
I senteret for det førkristne verdensbildet står treet Yggdrasil. Det binder sammen gudenes 

verden Åsgard, menneskenes verden Midgard, og jotnenes verden Utgard. Slik sett eksisterer 

menneskenes verden i grensen mellom kosmos (Åsgard) og kaos (Utgard). 

Religionshistoriker Gro Steinsland gjenkjenner dette verdensbildet i den tradisjonelle norske 

gården: Yggdrasil finner vi igjen i tuntreet, som var vanlig på gårdene før i tida; kosmos er 

representert av selve gården og innmarka, mens kaos finnes igjen i den ville utmarka 

(Steinsland 2005:107). Vi kan slik sett si at gården fungerte som et mikrokosmos i førkristen 

tid, og at religionen var levende til stede i hverdagen.  

   Det er vanskelig å få en klar forståelse av tidsoppfattelsen i førkristen tid. I og med at 

den norrøne religionen kan sies å være en naturreligion med en kult som springer ut av 

årstidenes gang, skulle man tro de hadde et syklisk verdensbilde. Men tar man skapelses- og 

undergangsmytene i den norrøne mytologien i betraktning, ser vi også en lineær 

tidsoppfattelse: Verden skapes av urjotnen Yme, som er det første levende vesen i det 

kaotiske tomrommet Ginnungagap, og verden skal gå under i Ragnarok, den siste kampen 

hvor kosmoskreftene (gudene) kjemper mot kaoskreftene (jotnene). I diktet Voluspå kan vi 

lese at en ny verden vil gjenoppstå etter Ragnarok, men diktet gir likevel inntrykk av en 
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lineær tidsoppfattelse. Blant forskere er det, ifølge Steinsland, uenighet om den tilsynelatende 

lineære tidsoppfattelsen er et resultat av kristen påvirkning eller om den er av genuin 

førkristen herkomst (Steinsland 2005:106). 

Guder og gudinner 
Den norrøne mytologien er utpreget polyteistisk med et bredt spekter av guddommer. Ut ifra 

stedsnavn ser det ut til å være regionale forskjeller når det gjelder hvilke guder som ble 

dyrket eller ansett som de viktigste. De norrøne gudene var langt fra allmektige, de var 

dødelige, og de hadde mange av de samme lastene som vanlige mennesker. De skilte seg ut 

fra menneskene ved å ha spesielle krefter eller større kunnskap. Det er to hovedfamilier av 

guder; æsene og vanene. Ut fra mytene kan vi lese at disse tidligere har vært i krig med 

hverandre, men sluttet til slutt fred gjennom utveksling av gisler. Vanene har et mer utpreget 

fruktbarhetsaspekt, mens æsene kan sies å ha et mer krigersk og maskulint aspekt. 

   Åsen Odin var den fremste blant de norrøne gudene. Den enøyde Odin satt i høysetet sitt 

Lidskjalf og speidet ut over verden; han sendte ut de skarpøyde ravnene sine, Hugin og 

Munin, for å speide der synet hans ikke nådde. Odin var vis og hadde stor kunnskapstørst. 

Han ofret det ene øyet sitt for å få en slurk fra den visdomsgivende Mimes brønn, og ofret seg 

selv i Yggdrasil for å få innsikt i runenes hemmelige krefter. Odin var også beryktet for å 

skifte ham eller bruke masker for slik å kunne bevege seg ubemerket rundt i verden. Han 

mestret også seidekunsten, en norrøn form for magi, spådomskunst eller åndemaning, som 

han hadde lært av Frøya. Disse trekkene har fått enkelte forskere til å kategorisere Odin som 

en slags norrøn sjaman. Arkeolog Britt Solli skriver at Odin kan anses som en sjaman i Seid 

(2002), men analysen hennes har fått hard medfart fra religionshistorisk hold (se Mundal 

2003). Gro Steinsland skriver at: «[E]n overfokusering av ett [det sjamanistiske] av mange 

trekk ved en så sammensatt gudeskikkelse som Odin kan (...) skape et villedende 

bilde» (Steinsland 2005:187). Odin var også krigsgud, dikterkunstens gud og dødsgud, som 

tok imot falne krigere i Vallhall. Han ble først og fremst dyrket av krigere og det øvre 

samfunnssjiktet, siden han i utgangspunktet ble forbundet med kamp, mannefall og død 

(Ström 1985:107). 

   Dyrkingen av guden Tor virker å ha vært svært utbredt. Sammenlignet med Odin så 

skriver Folke Ström at «[p]ersonnamn sammansatte med Odens namn är – i markant motsats 
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til de talrika sammansättningarna med Tor – ytterligt fåtaliga» (1985:120). Tors popularitet 

vises også gjennom stedsnavnsmateriale og hans hyppige omtale i litteraturen (Steinsland 

2005:195). Tor hadde, i motsetning til Odin, et enkelt vesen uten svik og dobbelthet, og 

kroppsliggjorde slik sett den enkle bondens religiøse ideal (Ström 1985:123). Han var først 

og fremst den som jobbet for å opprettholde balansen mellom kosmos og kaos i verden i form 

av at han stadig var i kamp med jotnene og andre kaosmakter. Han var usedvanlig sterk og 

hadde et voldsomt temperament, noe som ofte fikk ham i trøbbel. Dette illustreres i flere av 

mest populære mytene. Tor var også en fruktbarhetsgud og herre over åkerens vekst og grøde. 

Det kan man blant annet se av på hyppige sammensetninger mellom Tor og endinger som -

åker eller -hov i stedsnavn (Ström 1985:121), som for eksempel i navnet Torshov i Oslo. 

   Vanegudene, som antas å ha sitt opphav i gamle fruktbarhetsguder, er Njord og hans barn 

Frøy og Frøya. Som typiske fruktbarhetsmakter sørger de for fred, grøde, vellyst og erotikk. 

De beskytter samlivet mellom mann og kvinne og sørger for rikelige avlinger, for fangst og 

for god bør på havet (Steinsland 2005:144). 

   Det er også andre viktige makter i det norrøne universet. Nornene Urd (fortid), Verdande 

(nåtid) og Skuld (fremtid) er de sentrale skjebnemaktene. Vi finner også alver, diser (et 

kollektiv av feminine makter), dverger og vetter. Sistnevnte er tilknyttet det lokale landskapet 

som de verner og beskytter (Steinsland 2005:247). 

Kult og ritualer 
Som nevnt er det lite informasjon om selve kultutøvelsen i de skriftlige kildene. Arkeologisk 

materiale tyder på at man har hatt større multifunksjonelle sentralsteder i vikingtiden, som for 

eksempel Borg i Lofoten og Gamle Uppsala i Sverige. Her ser man for seg at man har hatt 

handelsaktivitet og markeder ved siden av offentlige kulthandlinger. På Borg har man for 

eksempel funnet stolpehull med såkalte «gullgubber»  og dessuten en perle og en ring av jet, 8

også kalt sort rav. Dette er unike og verdifulle gjenstander som man knytter til kultaktivitet  

(Stamsø Munch 1991:328). Samtidig har man også funnet diverse bruksgjenstander, og ikke 

minst importert glass og keramikk fra kontinentet. Denne kombinasjonen av funn 

forekommer i Norden nesten utelukkende i kulturlagsavleiringer i de eldste byene og 

 Små (ca. 1x2 cm) pressede gullblekk med figurfremtillinger, enslige eller par; mann og kvinne. 8

Parfigurene er tolket som Frøy og jotunkvinnen Gerd, som han var forelsket i, og er slik sett knyttet til 
fruktbarhetskult (Ström 1985:65-66).

�24



markedsplassene, noe som gir disse stedene en unik status (Stamsø Munch 1991:325). 

Arkeolog Gerd Stamsø Munch konkluderer om Borg i Lofoten med at det er snakk om «en 

jernaldergård knyttet til samfunnets høyeste sosiale lag med kontakter til vikingenes verden 

både i vest, sør og øst» (Stamstø Munch 1991:326).  

   Gro Steinsland karakteriserer den norrøne religionen som en folkereligion og skriver at 

«et karakteristisk trekk ved folkereligion er et desentralisert kultvesen, fravær av en spesifikk 

kultlederstand, samt det at både kvinner og menn har oppgaver som 

kultoffisianter» (Steinsland 2005:270). Videre antar hun at «inndelingen av landskapet i 

mytologisk-kosmologiske soner tilsier at de hellige handlingene var ulike etter hvor i 

landskapet et menneske befant seg» (Steinsland 2005:272). Slik sett kan det virke naturlig at 

de store offentlige blotene ble holdt på store høvdingseter eller maktsentre, hvor de antagelig 

ble ansett som mer kraftfulle enn om de ble utført på hver enkelt gård. Vi kan, med 

utgangspunkt i Eliade (1957), snakke om et ikke-homogent landskap hvor hellige handlinger 

bare utføres i det som blir ansett som hellige steder, hvor man står i kontakt med det 

guddommelige. Det religiøse landskapet i førkristen tid har nok vært mer variert og 

desentralisert enn under kristendommen, hvor det hellige i større grad hadde sin plass i 

kirken. Man kan se for seg at atypiske steder i naturen fikk et element av hellighet, på samme 

måte som man i folketroen finner mange historier knyttet til nettopp slike steder. Et kjent 

eksempel her er sagnet om hvordan hullet i fjellet Trollhatten i Brønnøy kommune oppstod.  

Dette indikeres også av de mange teofore stedsnavnene med opphav i førkristen tid. Det er 

her snakk om stedsnavn med –vi, -ve, -horg eller –hov, som betegner landskap hvor riter og 

kult har funnet sted, eksempelvis Torshov og Ullevi. Vi har også sakrale stedsnavn som 

refererer til bebyggelse, dyrket mark og skog. Disse har endingene –sal, -tuna, -åker, -eng, -

vin og –lund, eksempelvis Ullensaker (Ulls åker) (Steinsland 2005:272). 

   Man kan i førkristen kontekst dele kulten inn i offentlig og lokal kult. Den offentlige 

kulten bestod av større sentralt organiserte blot. I følge de skriftlige kildene var det tre 

hovedblot per år. Vårblotet var viet til Odin for god seilfart, seier over fiender og for 

høvdingen eller kongens lykke. Høstblotet var en slags høsttakkefest viet til Frøy. Midtvinters 

feiret man jol, hvor man skulle hjelpe maktene til å overvinne kulde og mørketid. Det er også 

antatt at gris, Frøys helligste dyr, stod på menyen, slik sett har juleribba flere hundre år lange 

tradisjoner (Steinsland 2005:274-5). Blotet antas å ha tatt form av et kommunionsoffer, hvor 
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man hadde et gilde der det foregikk ofring av større dyr, samt libasjonsoffer i form av rituell 

øldrikking (Näsström 2001:32).  

   Vi finner omtaler av kultledere og -spesialister i det skriftlige materialet, som goder, 

gydjer, volver, seidmenn og den mer obskure tulen. De to førstnevnte finner vi først og fremst 

i islandsk kontekst. Gode er den mannlige og gydje den kvinnelige formen av ordet. Goden 

var en politiker av høy rang eller en høvding. Han fungerte også som jurist og religiøs 

ekspert. Gydjen var, i motsetningen til sin mannlige motpart, kun leder innen det religiøse 

området. Tulen antas å ha vært en talsmann, lovsigemann og/eller kultleder. Volver og 

seidmenn er knyttet til utøvelsen av seid, galder og gand. Galder er en sangtype, antagelig 

fremført i falsett som blant annet skal ha hjulpet volven/seidmannen med å komme i transe. 

Gand skal ha vært et redskap som ble brukt i forbindelse med seid, mest sannsynlig en kjepp 

eller stav risset med magiske tegn, men her er kildene uklare (Steinsland 2005:280ff). 

Utøvelsen av seid ble først og fremst behersket av kvinner, da det ble ansett som umandig å 

drive med seid, men det kan virke som både volver og seidmenn var personer som stod i 

utkanten av samfunnet og var respektert og fryktet for sine spesielle evner og kunnskaper 

(Steinsland 2005:307). 

   Den lokale eller private kulten var i større grad knyttet til livets gang. Her er det snakk 

om riter i forbindelse med fødsel, pubertet, giftemål og død. Vi kjenner ikke så mye til 

detaljene i disse ritene. Forfedrekulten skal også ha vært sentral. Man har ofret mat og drikke 

på gravhaugen til avdøde slektninger på visse tider av året. Dette hadde som formål at 

forfedrene skulle vokte over gården og sikre fruktbarhet og grøde (Steinsland 2005:344). 

Moderne åsatro  9

På begynnelsen av 1970-tallet begynte det å vokse frem grupper som anså den norrøne 

mytologien som relevant også for det moderne mennesket. Dette skjedde parallelt, men 

uvitende om hverandre, på Island (Ásatrúarfélagið), i USA (The Viking Brotherhood) og 

Storbritannia (Committee for the Restoration of the Odinic Rite) (Strmiska 2007:127). 

Religionshistoriker Egil Asprem mener en forklaring på denne parallelle oppblomstringen 

kan være: 

 Begrepet «åsatro» er om jeg har vært inne på et begrep som refererer til nyere bruk av norrøn 9

mytologi. Jeg bruker «moderne åsatro» og «åsatro» litt om hverandre i oppgaven, men det refererer til 
det samme religiøse fenomenet.
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[T]he connection they have with the general upsurge of new religious Paganism, 
especially from the 1960s onwards, which already would be present in the Western 
world at large by the 1970s. A general interest in Paganism would bring certain people 
fascinated by the Eddas and Norse mythology to attempt a revival of this pre-
Christian religion in a similar fashion as had recently been done with Celtic Wicca 
(Asprem 2008:47). 

Etter hvert vokste det også frem tilsvarende grupperinger i Skandinavia og andre europeiske 

land, særlig i Tyskland og Nederland. Her til lands startet det med Blindern Åsatrolag (BÅL) 

som ble grunnlagt i 1983, men fikk for alvor feste med den offentlige godkjenningen av 

Åsatrufellesskapet Bifrost i 1996 (Winje og Uldal 2007:267). Som jeg har vært inne på over, 

er det ganske store geografiske forskjeller i moderne åsatro. Jeg ser det derfor som 

hensiktsmessig å gi en geografisk gjennomgang av ulike former for moderne åsatro for å 

illustrere likheter og forskjeller her. 

Åsatro i USA og Storbritannia 

Moderne åsatro har hatt fotfeste i USA siden 1970-tallet, og det er store forskjeller på 

grupperingene. Jeg vil her først og fremst fokusere på hva som i hovedtrekk skiller den 

amerikanske åsatroen fra den vi finner her til lands.  

   Moderne amerikansk åsatro skiller seg hovedsakelig fra den skandinaviske gjennom å ha 

et større fokus på etnisitet. Dette betyr ikke nødvendigvis at de er rasistiske, men at de i større 

grad ser norrøn mytologi som en del av en forfedrearv. Mange av de som er involvert i åsatro 

vil hevde at religionsforrmen stammer fra nordeuropeiske innvandrere. Et Bifrost-medlem jeg 

snakket med kommenterte dette slik: 

For oss så virker dette helt sært, vi er veldig skeptisk til det, og dette er i grenselandet 
til nazisme for oss. Men folk i USA ser det ikke helt på samme måten. De er ofte 
veldig mye mer opptatt av den type arv i det daglige samfunnet også enn det vi er her, 
fordi de har så kort historie og må på en måte ha noe å knytte det til. Så det behøver 
ikke nødvendigvis å være noe galt i det når folk snakker på den måten i USA, men det 
viser seg i praksis at det er veldig mange organisasjoner som har litt for shady forhold 
til det her med nazisme og rasisme. Det blir en litt grå linje mellom white power og 
åsatro. Det finnes organisasjoner i USA som er trygge og som er bra å ha kontakt med, 
men man skal være forsiktig (Bjørn, intervju nr. 2). 

Det er hovedsakelig to grupperinger i det amerikanske åsatromiljøet som benevnes; 
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universalist og folkish (av tysk völkisch). Førstnevnte er av den oppfatning at alle, uansett 

etnisitet eller rase, kan være medlemmer hos dem så lenge de er genuint interessert i norrøn 

mytologi. Sistnevnte begrenser medlemskap til de som er av nordeuropeisk avstamning, med 

utgangspunkt i en nasjonalromantisk idé om at en nasjon har en kollektiv folkesjel (Strmiska 

2007:135).  

   En annen forskjell er at det tilsynelatende er flere politisk konservative som tiltrekkes av 

åsatromiljøene i USA enn hva tilfelle er for andre nypaganistiske grupperinger.  De er for 

eksempel mer opptatt av familie og tradisjonelle kjønnsrollemønstre.. Det er også en tendens 

til at de mannlige medlemmene er i flertall (Adler 1986:290-2). Man legger videre større vekt 

på krigerske idealer slik vi kjenner disse fra vikingtiden, og har ofte et tydeligere strukturert 

lederskap enn det som er tilfelle i norsk kontekst (Gregorius 2009:85). 

   Åsatro-gruppene i England virker å ha mer til felles med amerikansk åsatro enn 

skandinavisk. Her er organisasjonen The Odinic Rite som ble grunnlagt i 1973 den mest 

kjente og ledende (Gregorius 2009:75). Slagordet deres «Faith, Folk and Family» 

oppsummerer slik et mer etnisk orientert religiøst fokus. Det finnes også grupperinger av det 

universalistiske slaget, som Odinshof og The Troth. Disse har ikke den samme etniske 

vinklingen og har i større grad et samarbeid med andre paganistiske grupperinger. The Odinic 

Rite derimot, er utpreget kritisk til andre former for paganisme, særlig wicca. Men totalt sett 

virker flertallet av de odinistiske grupperingene i USA mer konservative og høyreorienterte 

enn de man finner i England (Eie 1996:36). 

   En annen vesentlig forskjell mellom moderne åsatro i Norge og åsatro i USA og 

Storbritannia, er at man her til lands har den norrøne mytologien som en del av den nasjonale 

kulturarven og man har en kjennskap til denne som en del av sitt historiske opphav. For 

eksempel ikler ofte norske supportere i sportssammenheng seg vikinghjelmer, og identifiserer 

seg – mer eller mindre bevisst – med en konkret historisk periode og fremhever denne som 

identitetsskapende. For åsatroende i USA og Storbritannia har man i større grad måttet 

oppsøke den norrøne mytologien spesielt som et mer personlig prosjekt. Dette kan muligens 

resultere i en lavere grad av kollektiv forståelse av mytologien enn hva man finner her til 

lands, noe som kunne vært interessant å undersøke videre i forskningssammenheng. 
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Åsatro på Island 

Det er vel neppe noe annet land hvor den norrøne mytologien er så sterkt forankret i den 

nasjonale kulturarven som på Island. Da middelalder-håndskriftet Codex Regius, som 

inneholder Den eldre Edda, ble returnert til Island fra København i 1971, ble dette feiret som 

nasjonaldag på Island (Steinsland 2005:44). Ásatrúarfélagið ble grunnlagt i 1972 og offentlig 

godkjent som trossamfunn i 1973. Noen av de opprinnelige medlemmene skal ha vært 

tilknyttet den islandske avdelingen av det Teosofiske samfunnet (Gregorius 2009:71). 

Ásatrúarfélagið er i dag den største åsatroorganisasjonen i Norden med  3187 medlemmer .       10

Islandsk åsatro skiller seg fra den amerikanske/britiske i at man i all hovedsak holder seg til 

islandske/norrøne kilder. I England og USA benytter man i større grad et bredere 

kildegrunnlag som også inkluderer anglosaksiske og germanske kilder, som for eksempel 

Beowulf og Nibelungenlied. Islendingene er også i større grad opptatt av å hedre sin nasjonale 

kulturarv i sin religiøse praksis, i motsetning til særlig amerikanske åsatroende, som har et 

mer hengivent forhold til de norrøne gudene. Den paganistiske dyrkingen av norrøne guder i 

USA, kan til dels minne om forholdet evangeliske kristne har til Jesus (Strmiska 2007:165).  

   I motsetning til norsk åsatro, har islandsk åsatro i større grad blitt frontet av 

enkeltpersoner i form av allsherjargoði  eller øverste gode. Dette lederkonseptet er for øvrig 

unikt for Island. Åsatrogrupper utenfor i Island har i større grad en desentralisert styreform 

(Gregorius 2009:71). Bonden og poeten Sveinbjørn Beinteinsson var den første 

allsherjargoði  (1972-1993). Han bodde på en enkel strømløs gård og var en lærd og belest 

mann med langt hvitt skjegg. Beinteinsson ga slik sett islendingene et bilde av åsatroende 

som litt eksentriske, men dette har forandret seg og åsatroende blir i dag respektert og 

akseptert for sin tro blant islendinger flest (Strmiska 2007:166-8). 

   I Norge har åsatroende til dels hatt et litt anstrengt forhold til den islandske åsatroen. 

Blant annet fortalte et Bifrost-medlem meg at allsherjargoði Jörmundur Ingi Hansen 

(1994-2002) i sin tid nektet å anerkjenne Bifrost som åsatroorganisasjon fordi han ikke ble 

rådspurt da de startet opp. Han anså seg selv ikke bare som allsherjargoði  for Island, men for 

åsatroende overalt. Et annet medlem kommenterer situasjonen slik: 

Nå har vi knytta vennskapsbånd til så mange av de andre åsatrufellesskapene, og det 

 Medlemstall per 1. januar 2016 hentet fra Ásatrúarfélagiðs nettsider (http://asatru.is/felagafjoldi), 10

besøkt 25.09.2016.
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er bare latterlig at Ásatrúarfélagið skal sitte på sin egen ensomme tue der ute [ler], 
mens vi andre har sett hvor mye vi får ut av å utveksle og oppleve hverandres måte å 
gjøre dette på. Ásatrúarfélagið har jo endra seg veldig mye de siste åra etter at han 
gamle goden [Jörmundur Ingi Hansen] døde. Nå har de visst delt seg i to fraksjoner, 
hvor den ene er veldig på det å holde seg til sånn som det er mest sannsynlig at det 
var, og den andre delen er mer opptatt av det at vi faktisk er moderne hedninger og må 
være bevisst på at det er en rekonstruksjon (Heid, intervju nr. 1). 

Det er nå en ny allsherjargoði  på Island, musikeren Hilmar Örn Hilmarsson (2003-), etter at 

de i en kortere periode hadde en kvinnelig allsherjargoði; kunstlærer og healer Jónína Kristín 

Berg (2002-2003) . 11

Åsatro i Norge 
Det første forsøket på å starte et moderne åsatrosamfunn i Norge skjedde som nevnt på 

Blindern i Oslo i 1983 da Blindern Åsatrolag (BÅL) ble grunnlagt. Grunnleggerne gjorde et 

forsøk på å få dette offentlig godkjent som et trossamfunn, men forsøket strandet av ulike 

årsaker (Uldal og Winje 2007:267). På midten av 1990-tallet ble det igjen satt i gang forsøk 

på å få til en offentlig godkjenning. Dette skjedde med utgangspunkt i Draupnir Åsatrulag 

som holdt til i Våler i Solør. Forsøket lyktes og Bifrost ble godkjent 28. februar 1996. I 1998 

brøt en gruppe ut av Bifrost og startet organisasjonen Forn Sed . Disse ble offentlig godkjent 12

i 1999. I 2001 fikk Bifrost vigselsrett, og har siden vigslet omtrent ti par . I 2009 fikk Bifrost 13

også sin en egen minnelund på Voksen kirkegård i Oslo (Mauren 2009).    

   Det finnes også andre organisasjoner som mener å revitalisere norrøn mytologi . Ofte 14

har disse vært marginale i utbredelse og har hatt et rasistisk utgangspunkt, eksempelvis Norsk 

Hedensk Front og tidligere nevnte Vigrid. Men går man disse organisasjonene nærmere etter i 

sømmene, ser man at de har en helt annen agenda enn det Bifrost har. Her er gjennomgangs-

melodien at man skal rense Norge for andre etniske grupper, fornekte Holocaust og jobbe for 

bedre kår for den nordiske kultur og rase. Tilsynelatende velger man å bruke norrøn mytologi 

først og fremst fordi den ikke har et semittisk opphav slik som kristendommen – ikke fordi 

http://asatru.is/allsherjargodar, 25.09.2016.11

 Jeg har i forbindelse med denne mastergradsoppgaven forsøkt å få kontakt med medlemmer av Forn 12

Sed uten å lykkes. Jeg er derfor uskikker på i hvor stor grad dette trossamfunnet er aktivt i dag.

http://www.bifrost.no/bifrosts historie, 22.03.201013

 Se Asprem 2008 for flere detaljer om åsatroen begynnelse i Norge. Jeg velger begrense meg her, da 14

det er snakk om mindre organisasjoner som ikke har hatt særlig betydning i etterkant.
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man i utgangspunktet har blitt inspirert av de norrøne mytene. Den norrøne mytologien får 

mer en funksjon av en kappe som man ikler den rasistiske ideologien for å gjøre den mindre 

åpenbar. Jeg synes derfor det blir feil å inkludere disse organisasjonene i samme kategori som 

Bifrost, da de har et helt annet verdensbilde og livssyn. Dette vil bli klarere i gjennomgangen 

av feltarbeidet under. 

Oppsummering 
Moderne åsatro kan betegnes som en religiøs retning som ligger under det nyreligiøse 

begrepet paganisme. Paganismen kjennetegnes av et fokus på naturen, individet og personlig 

religiøs erfaring. Den står slik i opposisjon til de store religiøse tradisjonene, da særlig 

kristendommen i vestlig kontekst. Paganister inspireres av førkristne religiøse tradisjoner og 

har ofte et romantisk bilde av det førkristne mennesket og forhold det hadde til naturen Den 

mest utbredte formen for paganisme i dag er wicca, som tar utgangspunkt i Gerard Gardners 

skrifter. Tilhengere av wicca refereres også ofte til som moderne hekser. Den rituelle 

praksisen i wicca, hvor man samles ute i naturen i en sirkel rundt et bål, har vært med på å 

inspirerere den religiøse praksisen i flere andre former for paganisme, deriblant åsatro.  

   Den moderne åsatroen skiller seg særlig fra wicca ved å ta utgangspunkt i de norrøne 

litterære kildene, hvor man finner beskrivelser av den norrøne mytologien. Det norrøne 

gudepanteonet er polyteistisk med et bredt spekter av guder, gudinner og en myriade av andre 

mindre makter, og passer slik godt inn i en polyteistisk paganistisk kontekst. I den norrøne 

mytologien spiller også naturens gang og naturkreftene en sentral rolle. Man finner ikke den 

samme delingen av en åndelig/guddommelig og verdslig/sekulær sfære slik som i 

kristendommen, da de norrøne gudene og maktene anses som opererende eller manifestert 

også i menneskenes verden.  Moderne åsatro oppstod på 1970-tallet parallellt i USA og på 

Island og på 1990-tallet ble det også etablert åsatrosamfunn i Norge, primært gjennom 

etableringen av Bifrost i 1996. Det er til dels store forskjeller på den type åsatro som man 

finner i USA og Storbritannia og den man finner i Skandinavia/Norden, hvor det i de 

førstnevnte geografiske områdene ofte er et større etnisk fokus enn hva er tilfelle i Norge. 
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3. Occulture – refortryllingen av Vesten 

Den britiske religionshistorikeren Christopher Partridge ga i 2004 og 2005 ut to bøker som 

omhandler hans occulture-teori; The Re-Enchantment of the West Volume 1 (2004), som tar 

for seg selve teorien, og The Re-Enchantment of the West Volume 2 (2005), som anvender 

teorien på flere konkrete eksempler, som psykedelisk nysjamanisme, UFO-kult og 

cyberspiritualitet, for å nevne noen. Jeg vil først ta en gjennomgang av hva denne teorien 

hovedsakelig går ut på, og videre se mer konkret på hva Partridge i denne sammenhengen 

skriver om fremveksten av paganisme.  

   Denne gjennomgangen er ment å fungere som et illustrerende bakteppe for hvilken 

religiøs utvikling Bifrost plasserer seg inn i. Jeg vil komme nærmere inn på likheter mellom 

occulture og moderne åsatro i kapittel 5. 

Occulture - Gud er likevel ikke død 
[S]ecularizaation on the societal level is not necessarily linked to secularization on the 
level of the individual consciousness. Certain religious institutions have lost power 
and influence in many societies, but both old and new religious beliefs and practices 
have nevertheless continued in the lives of individuals (…) Conversely, religiously 
identified institutions can play social or political roles even when very few people 
believe or practice the religion that the institutions represent. To say the least, the 
relation between religion and modernity is rather complicated (Berger 1999:3) 

Religionssosiolog Peter Berger, sitert over, var i sin tid tilhenger av sekulariseringsteorien, 

men innså etterhvert at den ikke medfører riktighet, eller i det minste måtte nyanseres. 

Partridges occulture-teori tar et også et oppgjør med teorien om at Vesten i moderne tid har 

gjennomgått en generell sekulariseringsprosess, hvor religionens stilling i samfunnet er 

svekket på grunn av fremveksten av moderne vitenskap og rasjonell tenkning. Partridge 

fremholder at religion ikke har tapt terreng, den har bare endret seg bort fra sin tradisjonelle 

form. Vel å merke benekter han ikke at sekularisering skjer, men han mener dette er en del av 

en større prosess hvor religiøsiteten generelt er i endring, ikke at religion som fenomen er 

utdøende.  

   Inspirert av Max Webers verk The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism (1930), 

sporer Partridge kimen til sekulariseringen av det vestlige samfunnet tilbake til fremveksten 
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av den jødiske monoteistiske religionen, hvor det ble etablert et klart skille mellom det 

religiøse/hellige og det ikke-religiøse/sekulære. Sekulariseringen av Vesten er slik sett knyttet 

til en svekkelse av kristendommen spesielt, ikke religion generelt. Partridge skriver at 

«alternative spiritualities provide eclectic, individualized religion for disenchanted Westeners 

who want to hang on to the remnants of belief without inconveniencing themselves to 

much» (Partridge 2004:36). Det er med andre ord den tradisjonelle vestlige kirkens 

manglende evne til å tilpasse seg til en moderne kontekst som har gjort at den fremstår som 

gammeldags og irrelevant, og dette har slik sett åpnet dørene for en alternativ religiøsitet som 

i større grad er tilpasset moderne menneskers behov for en mer individorientert, relevant og 

utøvende form for religion. Partridge skriver at: 

Increasingly, ‘official’ definitions of reality are being challenged by a new subculture 
of dissent and opposition. In a sense, we are witnessing a return to a form of magical 
culture – what I will call ‘occulture’. Although it is perhaps a little silly to speak of an 
occultural reformation or revolution, there is nevertheless a significant religio-
cultural shift happening in the ‘real world’ (Partridge 2004:13).  

Han beskriver denne prosessen som en refortrylling av vestlig religion, hvor de mer 

«irrasjonelle» elementene – det han refererer til som occulture – tar styringen i den religiøse 

utviklingen på bekostning av den mer byråkratiserte og rasjonaliserte kristendommen. 

   Hva legger så Partridge i begrepet occulture? «Occulture signifies the spiritual/mythic/

paranormal background knowledge that informs the plausibility structures of 

Westeners» (Partridge 2004:187). Partridge trekker frem mystikk og okkultisme som sentrale 

bestanddeler. Her baserer han seg på den tyske teologen Ernst Troeltschs (1865-1923) 

definisjoner av begrepene. Troeltsch definerte mystisk religion som en type religion som:  

[H]ad no desire for organized fellowship; all it cared for was freedom for interchange 
of ideas, a pure fellowship of thought, which indeed only became possible after the 
invention of printing (…) The isolated individual, and psychological abstraction and 
analysis become everything (Troeltsch sitert i Partridge 2004:62) 

  
Okkultismen, eller det kultiske miljø, forstod Troeltsch som «self-oriented, eclectic and 

epistemologically individualistic – religious authority is internalized» (Partridge 2004:62). Et 

annet sentralt element er vektleggingen av den personlige religiøse erfaringen. Særlig fra 

mystikken kjenner vi påstanden om at det er personlig mystisk og spirituell erfaring som 
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utgjør den reneste formen for religion (Partridge 2004:63). Vi snakker altså her om en 

erfarings- og individbasert form for religion som i liten eller ingen grad legger vekt på 

ortodoksi og som heller ikke legger et religiøst hierarki til grunn – på mange måter den rake 

motsetningen til tradisjonell kristendom. 

   Grunnen til at Partridge velger å innføre et nytt begrep i form av occulture fremfor å 

bruke mystikk og okkultisme, er at mystikk i stor grad også er en del av etablerte religiøse 

tradisjoner, som for eksempel jødedommen (kabbalah) og islam (sufisme), og kan slik sett 

føre til misforståelser. Han mener også at mystikk ikke egner seg som en fellesbetegnelse, da 

det i stor grad refererer til enkelte aspekter ved religion; det er ikke en forklaringsmodell i seg 

selv. Noe av det samme gjelder om man bare bruker begrepet okkultisme, da han anser dette 

for først og fremst beskrive en subkultur av initiatoriske ritualmagiske ordener, som for 

eksempel Ordo Tempeli Orientis (OTO) og Rosenkors-ordenen (AMORC), som har fokus på 

«the understanding of gnosis concealed within a system of complex symbolism and enigmatic 

alchemical formulae» (Partridge 2004:69).  

   Partridge mener at occulture er et mer omfattende begrep da det beskriver et mer 

helhetlig religiøst fenomen. Gjennom å erstatte okkult med occulture favner man et større 

spektrum av religiøs tro og praksis, som springer ut av: «Eastern spirituality, Paganism, 

Spiritualism, theosophy, alternative science and medicine, popular psychology (usually 

Jungian) and a range of beliefs emanating out of the general cultural interest in the 

paranormal» (Partridge 2004:70). Denne oppsummeringen går langt ut over grensene til 

mystikk og okkultisme, og kan også brukes til å inkludere fenomener som for eksempel 

UFO-kulter og Psytrance (forkortelse for Psychedelic Trance, som betegner et miljø som 

fokuserer på kombinasjonen av elektronisk dansemusikk og psykedeliske stoffer som vegen 

til spirituell erfaring). 

   Men er ikke dette en form for religiøsitet som vi finner dekket i begrepet New Age? 

Partridge argumenterer for at New Age i utgangspunktet er et problematisk begrep: For det 

første er det svært omstridt i miljøene det er ment å beskrive, videre anser Partridge det for å 

beskrive, ikke nødvendigvis en form for religion, men mer et løst nettverk av selvhjelps-

spiritualitet med et sterkt kommersielt fokus, hvor egen helse og lykke er selve målet og ikke 

konsekvensen av et mer helhetlig livssyn (Partridge 2004:32ff). Dette samstemmer med mine 

egne erfaringer fra paganistiske miljø, hvor man finner en sterk aversjon mot alt som 
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karakteriseres som New Age. Som akademiker må man være forsiktig med å bruke begrep 

som har fått sterke negative konnotasjoner, da dette kan resultere i misforståelser fra miljøene 

man søker å forstå gjennom forskning. Ved å bringe inn et nytt og mer «nøytralt» begrep som 

occulture får Partridge muligheten til å redefinere en klar religiøs tendens, samtidig som han 

fjerner den antipatien de aktuelle miljøene har mot å bli karakterisert inn i denne religiøse 

utviklingen med en benevnelse som New Age. Med tanke på at New Age i stor grad har blitt 

et utvannet og svært vidt begrep brukt i mange sammenhenger også utenfor akademia, synes 

jeg dette er et godt grep. 

Occulture og paganisme 
Siden moderne åsatro kan karakteriseres som en paganistisk religiøs retning, vil jeg se litt 

nærmere på hva Partridge skriver om paganisme generelt i forhold til occulture. 

[T]he driving force of rationalization – the dominance of bureaucracy and the 
consistent seeking of a more efficient relationship between means and ends – purged 
the natural world of the supernatural; no longer was it a lens through which to see 
and learn from God; no longer could we accept the Paracelsian theories of 
correspondence; no longer were the forests filled with the little folk of myth and 
magic, and the animistic spirits of folklore. Whereas the supernatural used to be, to 
all intents and purposes, natural, it radially became extranatural, in that ‘modernity’ 
pushed it beyond the natural, empirical, real world, into the sphere of the fantastical, 
the fictional, and the theological. Nature was rationally quantifiable, empirical matter. 
It was not guided by the divine hand and infused with sacred meaning, but rather 
operated according to its own laws and could be truly understood only by scientific 
excavation (Partridge 2005:44). 

Partridge beskriver i dette sitatet et sentralt premiss for fremveksten av paganisme; en type 

religion som søker et refortryllet forhold til naturen, og som ønsker å finne grunnlaget for sin 

spiritualitet der; en søken bort fra en vitenskapelig utforsket, systematisert og rasjonalisert 

verden, hvor det lekende mennesket har blitt voksent; en søken tilbake til det mystiske,  

tvetydige og livsbejaende, hvor det er viktigere å stille spørsmål enn å finne svar; hvor 

refleksjon er viktigere enn ortodoksi.        

   I forbindelse med det Partridge skriver om paganisme, er det også relevant å trekke frem 

at han kobler occulture opp mot populærkultur. Fragmenter av det paganistiske tankesettet 

finner vi i dag igjen i populærkultur – musikk, film, bøker og dataspill – i form av for 

eksempel hekser, alver, troll og spøkelser. Partridge skriver at «popular culture is both an 
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expression of the cultural milieu from which it emerges and formative of that culture, in that 

it contributes to the formation of worldviews and, in so doing, influences what people accept 

as plausible» (Partridge 2004:123). Han trekker dette videre inn i en religiøs kontekst ved å 

påpeke at:  

[T]here is little doubt that people are developing religious and metaphysical ideas by 
reflecting on themes explored in literature  film and music (and perhaps even video 
games) – which, in turn, reflect popular re-enchantment and thus might be 
understood as part of a process of modern religious ‘deprivatization’  (Partridge 15

2004:124).  

Med andre ord: Strømninger i populærkulturen stimulerer folk til å tenke gjennom sentrale 

metafysiske og teologiske spørsmål, samtidig som de gir byggesteiner til konstruksjonen av 

et eget religiøst verdensbilde. Han presiserer at det i denne prosessen er viktigere å se på hva 

den enkelte selv leser inn i en bok, som for eksempel Ringenes Herre, enn hva forfatter J.R.R. 

Tolkien selv mente med å skrive boken. Tolkien var selv personlig kristen og hadde nok 

neppe sett for seg at bøkene hans skulle være med på å revitalisere troen på alver i sitt 

hjemland (Partridge 2004:121ff).  

   Et annet eksempel på forbindelsen mellom paganisme og populærkultur, finner vi i den 

britiske religionshistorikeren Graham Harveys artikkel Fantasy in the Study of Religions: 

Paganism as Observed and Enhanced by Terry Pratchett (2000). Her trekker han frem 

Fantasy-sjangeren som spesielt sentral: 

[Fantasy is] one popular literary genre frequently referred to by Pagans as being 
inspiring or foundational in their discovery and development of this growing Nature 
Religion. If academics and other observers of Paganism require texts to build their 
understanding on or to educate others with, they should turn primarily to this 
literature, rather than to books offering to reveal ‘What Witches Do’ (Harvey 2000). 

Her får vi igjen bekreftet hvor variert kildematerialet paganister baserer sin religiøsitet på er, 

og at paganister like mye kan skape sin religiøsitet i dialog med det moderne samfunnet, som 

gjennom å skue bakover i tid. Partridge trekker frem hvordan det at occulture har funnet sin 

plass i populærkulturen, har vært med på å avstigmatisere og normalisere tankegods fra østlig 

 Dette begrepet refererer til den amerikanske sosiologen José Casanovas teori om at religion, som en 15

konsekvens av modernisering og globalisering, søker seg ut av den private sfære og inn i det 
offentlige rom (Partridge 2004:124)
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filosofi og okkultisme i Vesten (Partridge 2004:123). Samtidig formes populærkultur – som 

ligger i navnet – av hva folk er opptatt av. Vi må anta at en større grad av spirituell åpenhet 

blant folk i Vesten, har gjort at populærkulturen har kunnet ta opp i seg et bredere spekter av 

idéer og symboler nå enn før. Partridge konkluderer med at: 

[O]ccultural worldviews have been an important source of inspiration for popular 
culture, that popular culture has in turn been an important source of inspiration for 
the formation of occultural worldview, and, consequently, that popular culture is 
beginning to have a shaping effect on Western plausibility structures (Partridge 
2004:126).  

Partridge mener slik at populærkulturen har fungert som et slags reservoar for en 

paganistisk  mytologi eller et paganistisk verdensbilde, hvor folk har fått et innblikk i et 16

verdenssyn alternativt til det monoteistiske kristne. I vestlig kontekst har idéer om 

polyteisme, animisme og paranormale fenomener tradisjonelt vært demonisert som overtro og  

primitivisme, men gjennom å bli introdusert inn i en populærkulturell kontekst, hvor det gis 

friere tøyler til utforskning siden det er definert som fiksjon, har slike alternative verdenssyn    

kunnet fremstå som mer koherente meningssystemer og slik pirret nysgjerrigheten til folk 

som er på søken etter svar utenfor etablert kristendom. 

    Hvis vi selv tenker gjennom hvilke temaer og figurer vi finner igjen i populærkulturen i 

Norge i dag, kommer kristendommen tilsynelatende til kort. Det er ikke mye Jesus og disipler 

å skue her, men heller en overvekt av figurer fra tidligere nevnte Fantasy-kategori, som 

hekseaspiranter i Harry Potter-bøkene, alver og dverger fra Ringenes Herre-filmene, 

vampyrer fra ungdomsfilmer som Twilight og den mer voksne HBO-serien True Blood, for 

ikke å snakke om tv-serien Game of Thrones, som er blitt en av verdens mest populære; her 

finner vi et bredt spekter av skikkelser hentet fra okkulte og førkristne tradisjoner. Med tanke 

på åsatro, er det også flere filmer hvor en superheltutgave av Tor, Thor, har hovedrollen. Om 

vi skal tolke populærkulturen som en refleksjon av folks spirituelle aspirasjoner, kan det virke 

som om Partridges occulture-teori absolutt er inne på noe sentralt. 

   En annen motivasjonsfaktor for fremveksten av paganisme som Partridge trekker frem, 

er et stadig voksende engasjement for miljøet. I en tid hvor klimaforandringer og 

 Partridge bruker her begrepet occulture, men siden paganisme inngår som en bestanddel i begrepet 16

occulture trekker jeg dette frem spesifikt, siden jeg i denne konteksten konsentrerer meg om 
paganisme.
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miljøkatastrofer er blitt hverdagskost, er det ikke overraskende at naturen i langt større grad 

enn tidligere spiller en sentral rolle i etableringen av et religiøst verdenssyn. Partridge mener 

Lynn Whites (1967) tese om hvordan kristendommen har spilt en hovedrolle i å forårsake den 

økologiske krisen vi er inne i, har blitt en «soft orthodoxy within Paganism» (Partridge 

2005:78). White  mener kristendommen er den mest antroposentriske religionen som verden 

har sett gjennom at: 

Christianity, in absolute contrast to ancient paganism (…) not only established a 
dualism of man and nature but also insisted that it is God’s will that man exploit 
nature for his proper ends (…) The victory of Christianity over paganism was the 
greatest psychic revolution in the history of our culture (…) Modern technology is at 
least partly to be explained as an Occidental, voluntarist realization of the Christian 
dogma of man’s transcendence of, and rightful master over, nature (White 1967:6ff).  

Dette er påstander som virker å resonnere hos mange paganister, og det er også vanlig blant 

paganister å fremstille paganisme som et miljøvennlig religiøst alternativ, hvor hensynet til 

naturen kommer i første rekke i motsetning til i kristendommen, som har sitt utgangspunkt i 

mennesket og det overjordiske. Et eksempel på dette er følgende utsagn fra Adrian Harris, 

grunnleggeren av The Dragon Environmental Network - en britisk paganistisk miljøbevegelse  

– sitert i Partridge:  

[T]he theology and practice of Paganism not only holds a solution to our 
environmental crisis, but can bring about a revolution in the way our culture makes 
sense of reality. Paganism puts us back in touch with the body, reconnecting our 
wordy analytical culture with the physical self, and bringing us back to Earth 
(Partridge 2005:77). 

Det kan i denne sammenhengen være interessant å nevne at White ikke anså et religiøst skifte 

tilbake til paganismen som redningen på verdens miljøproblemer, men så derimot bakover i 

tid innen kristen tradisjon til Frans av Assisi: «The profoundly religious, but heretical, sense 

of the primitive Franciscans for the spiritual autonomy of all parts of nature may point a 

direction. I propose Francis as a patron saint for ecologists» (White 1967: 11) Til dette kan en 

paganist bemerke at  paganismen ikke fremsto som et så sterkt religiøst alternativ på slutten 

av 1960-tallet som det det gjør i dag, men Frans av Assisi og paganister har uansett en 

fellesnevner i at de anser mennesket som likeverdig med naturen – ikke hevet over den for å 
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utnytte den for egen vinning. En av mine informanter kommenterte denne problematikken på 

følgende måte: 

Den kristne måten å se på verden på er veldig hierarkisk. Mennesket er øverst, vi er 
adskilt fra naturen, vi er ikke en del av naturen, vi er mer en del av himmelen sånn 
sett. Jeg syns det...Det henger ikke på greip for min del. Kanskje vi ser resultatet av 
den typen tenkning etter hvert, med utnytting av naturressurser og…Vi har mista helt 
grepet på hvor vi egentlig, hva vi egentlig er. At vi faktisk er en del av naturen, vi har 
behov og lyster som alt annet i naturen (Magne). 

Occulture – et treffende begrep? 
Som jeg allerede har vært inne på, er kanskje det mest appellerende med å innføre occulture  

som en slags erstatning for New Age, at sistnevnte er blitt et begrep som nesten ingen vil 

assosieres med lenger, på grunn av de mange negative konnotasjonene som har oppstått etter 

at dette er blitt tatt allment i bruk. Jeg skjønner godt at mine informanter ikke ønsker å bli 

assosiert med Alternativmessa, selvutnevnte healere og Prinsesse Märthas engleskole – og 

strengt tatt så har de vel ikke så mye til felles med disse heller. Det som er viktig for min del i 

denne oppgaven, er å plassere Bifrost som religiøst prosjekt i en større utvikling, og det får 

jeg ved å definere det som occulture. Dette begrepet dekker nemlig den utviklingen vi har 

hatt som en opposisjon til de etablerte religiøse tradisjonene – da spesielt kristendommen – 

hvor det er den mer umiddelbare opplevelsen av det guddommelige og den individualistiske 

tilnærmingen som har vært drivkreftene.  

   Hovedproblemet med occulture som begrep, slik jeg ser det, er at det er svært deskriptivt 

og lite konkret. Det setter riktignok fingeren på en klar religiøs tendens, men samtidig 

omfatter det et veldig bredt spekter av religiøse grupperinger – kanskje et enda bredere 

spekter enn hva tilfellet er for New Age. Mye av den akademiske kritikken av New Age-

begrepet har jo  nettopp gått på at det er for omfattende – er det da fruktbart å erstatte det med 

et enda mer omfattende begrep? Partridge virker selv å være klar over dette problemet 

gjennom at han kommenterer at occulture beskriver «an environment/reservoir/library of 

beliefs, ideas, meanings and values which inform the processes of thinking, of symbolizing, 

and of reflection on experience» (Partridge 2004:187). Med andre ord, occulture refererer til 

en bred kulturell tendens i vår tid, ikke et konkret fenomen. Det at begrepet er såpass 

uspesifikt, har nok mye med at utviklingen den beskriver befinner seg på et forholdsvis tidlig 
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stadium og karakteriseres derfor av å være svært mangfoldig og utforskende. Occultures 

deskriptive og lite konkrete karakter speiler slik utviklingen den beskriver. Partridge skriver 

videre: 

When seeking to understand the emergence of soft religion/spiritualitiy, the 
ecumenical blurring of traditional boundaries, the significance of the self and 
epistemological individualism, Easternized belief, Pagan and eco-spiritualites, 
occulture is the key. Western spiritual seekers are starting to speak the same 
language. There may be little homogeneity int the particular way concepts and terms 
are used, but increasingly occulture is providing a lingua franca (Partridge 
2004:186). 

Her mener jeg at Partridge i det minste har lagt grunnlaget for et nytt begrep, og at dette kan 

poleres og redefineres etter hvert som det blir tatt mer i bruk og den praktiske betydningen 

blir tydeligere. Her har med andre ord vi som akademikere en jobb å gjøre gjennom å trekke 

frem og presisere de tendensene vi ser innen occulture, og slik konkretisere betydningen. Min 

bruk av begrepet i denne oppgaven kan slik sett være en sped begynnelse i norsk kontekst. 

Oppsummering 
Occulture er et begrep som betegner den motkulturelle synkretistiske religiøse utviklingen vi 

har sett siden slutten av 1800-tallet, hvor fokuset har vært på individet og religiøs erfaring, 

inspirert av mystikk, okkultisme, paganisme, paranormale fenomener og østlig spiritualitet. 

Det er et begrep som overlapper med NewAge, men som søker å luke ut den typen 

selvhjelpsspiritualitet med et sterkt kommersielt fokus som har hatt en tendens til å definere 

New Age negativt, spesielt utenfor akademia. Denne innsnevringen et grep som gjør 

occulture til et mer gangbart begrep i de miljøene det er ment å beskrive, hvor det er en 

utbredt aversjon mot å assosieres med New Age. 

   Begrepet inkluderer også de populærkulturelle strømningene som relaterer seg til 

religiøse og spirituelle temaer som kan klassifiseres som occulture. Partridge mener det har 

vært en gjensidig utveksling og utforskning av eksistensielle temaer mellom occulture og 

populærkultur, som film, tv, litteratur, musikk og til dels dataspill. Med andre ord har 

occulture  og populærkultur blitt gjensidig påvirket av hverandre. 

   Implisitt i begrepet occulture ligger en kritikk av teorien om at Vesten befinner seg i en 

sekulariseringsprosess. Partridge mener at religion ikke spiller en mindre rolle i vestlige 
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samfunn i dag, men at religiøsiteten er revitalisert i nye former utenfor de etablerte religiøse 

tradisjonene. Occulture som begrep reflekterer den religiøse utviklingen det søker å beskrive i 

at det er utpreget deskriptivt, men gjennom at det tas mer aktivt i bruk i 

forskningssammenheng vil det være mulig å konkretisere betydningen. 
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4. Åsatrufellesskapet Bifrost 

Forhistorien til Bifrost har jeg skissert over. I dette kapittelet vil jeg se litt på Bifrosts 

organisasjonsstruktur og generelle religiøse praksis, men først og fremst på hva medlemmene 

selv forteller om religiøs praksis, sitt verdensbilde, livssyn og hvordan de benytter den 

norrøne mytologien i en moderne kontekst. Slik håper jeg å gi et bilde av hva Bifrost står for 

som et moderne åsatrosamfunn i dagens Norge. Vi kan begynne med hvordan Bifrost selv 

definerer seg på sine nettsider: 

Åsatrufellesskapet Bifrost er en paraplyorganisasjon som samler forskjellige 
Åsatrulag eller Blotslag i Norge under én felles administrasjon. Hovedhensikten med 
Bifrost er å samordne medlemsregister, håndtere rettigheter og kommunikasjon 
overfor myndighetene. Det skal også være et kommunikasjonsnett for mennesker som 
interesserer seg for eller bekjenner seg til Åsatru i Norge . 17

Bifrost er med andre ord en administrativ enhet som skal legge til rette for at medlemmene 

selv skal initiere aktivitet. Vervene i Bifrost er også av ren administrativ karakter. Det er 

høvding, fehird og skriver. Høvdingrollen defineres som «edderkoppen som trekker i alle 

trådene og sørger for at de som skal ha beskjed får beskjed, og finner man en feil, så er det 

ditt ansvar å gripe tak i det og rette det opp» av daværende høvding (2008). Fehirden fungerer 

som økonomiansvarlig, og skriver som sekretær. I tillegg er det et råd for mer dyptgående 

religiøse spørsmål både av teoretisk og praktisk karakter, som består av representanter fra de 

ulike blotslagene. Disse har tittelen hovgode eller hovgydje.  

   Den ganske enkle organisasjonsstrukturen til Bifrost vitner om at dette er en 

organisasjon som legger vekt på aktivitet foran administrasjon. Nivå av administrasjon virker 

å være begrenset til det som settes som minstekrav i forhold til å kvalifisere som godkjent 

trossamfunn fra norske myndigheter. Jeg ser det derfor ikke som hensiktsmessig å komme 

nærmere inn på de administrative sidene ved Bifrost, men vil i det følgende konsentrere meg 

om de mer praktiske og utøvende aspektene. 

   Den aktive delen av Bifrost finner man i blotslagene som er organisert på bakgrunn av 

geografi og/eller interesse. For tida er det ni stykker: Draupnir (Oslo/Akershus, 57 

medlemmer), Follo (15 medlemmer), Irminsul (Trøndelag, 27 medlemmer), Lifthrasir 
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(Vestfold, 20 medlemmer), Loddfavne (Nordland/Troms, 2 medlemmer), Mimameid 

(Holmestrand, 8 medlemmer), Solhjulet (Sandnes/Stavanger 14 medlemmer), Varda 

(Sunnmøre/Nordfjord, 11 medlemmer) og Verdande (Hedemark, 25 medlemmer). Totalt er 

det 368  medlemmer av Bifrost, noe som betyr at nesten halvparten av Bifrosts medlemmer 18

er aktive i blotslag. Blotslagene ekskluderer som regel ikke folk som ikke er medlemmer fra å 

være med på blot, så andelen som er med og bloter kan i praksis være større. Da jeg sjekket 

medlemstall og blotslag i 2009, var det fem blotslag og totalt 242 medlemmer, så her har det 

vært en jevn vekst av medlemmer og aktivitet de siste årene. I følge sittende høvding har det 

vært et tilskudd på rundt 30 medlemmer per år de siste årene. 

Når det gjelder medlemskap i Bifrost, så kan ikke hvem som helst melde seg inn. 

Høvdingen forklarte at de ønsker å snakke med den som er interessert i å melde seg inn, helst 

ansikt til ansikt, først og fremst for å gjøre klart for vedkommende at Bifrost tar sterk avstand 

fra brun åsatro, og slik sile ut de som har rasistiske og nynazistiske sympatier. Ved spørsmål 

om det utelukkende er på grunn av slike potensielle medlemmer de har denne samtalen svarer 

høvdingen at: «Vi har egentlig hatt denne samtalen med nye medlemmer siden vi starta. Litt 

fordi…vi ønsker ikke nødvendigvis å vokse og bli så fryktelig store, men vi ønsker å ha de 

riktige folka. Vi ønsker å lage et trossamfunn som vi synes det er ålreit å være i» (Mode).  

Religiøs tro og praksis 
I det følgende vil jeg se litt nærmere på hva informantene mine forteller om sin egen religion 

og hvordan de praktiserer denne. Jeg vil først se litt generelt på hvordan et blot praktiseres og 

videre på hva informantene forteller om egen praksis. Jeg vil også se på hvordan de beskriver 

eget verdensbilde og hvordan de mener de tolker eller bruker den norrøne mytologien i egen 

hverdag. Videre vil jeg se på hvordan uttalelser om andre trossamfunn kan kaste lys over hva 

de legger i egen religiøsitet, og til slutt på hva de sier om forholdet til naturen i en religiøs 

kontekst. 

Generell religiøs praksis 
Det finnes ingen gode kilder på hvordan et vanlig blot ble gjennomført i førkristen tid. Man 

finner noen ritualbeskrivelser i eldre kilder, men disse er helt uaktuelle å gjenskape i dag, da 

 Medlemsstall Bifrost og blotslag i henhold til e-post fra Linda Ursin, postansvarlig Bifrost, 11.11.1518

�43



de beskriver menneske- og dyreofringer (se beskrivelser av Ibn Fadlan, Adam av Bremen, 

Ansgar) (Steinsland 2005:63). Den svenske religionshistorikeren Britt-Mari Näsström mener 

at: 

Hva den gammelskandinaviske religionen angår, ser det ut til at kommunionsofferet 
dominerer i det materialet som er tilgjengelig. I annen rekke finner man rene 
gaveoffer, mens soningsoffer ser ut til å ha forekommet mer sjelden, noe som ikke 
trenger bety at det ikke eksisterte (Näsström 2001:22).  

Näsström skriver videre: «Kommunionsofferet hørte sammen med årstidsritene og hadde 

form av et gilde der det foregikk ofring av større dyr samt libasjonsoffer i form av rituell 

øldrikking» (Näsström 2001:32). Libasjonsoffer anses å være en av de eldste formene for 

offer. Her heller man en drikk av noe slag på marken eller over en hellig gjenstand, slik at de 

guddommelige maktene får del i den (Näsström 2001:130).  

   Slakting av dyr er i dag overlatt til slakteriene, så ofring av dyr ville ikke vært aktuelt 

ved et blot uansett, men bortsett fra det har det moderne åsatroblotet mye til felles med 

strukturen Näsström skisserer over. Det består i hovedsak av fire elementer som beskrives på 

følgende måte av Uldal og Winje:  

Først framføres gjerne et kvad til gudenes ære. Deretter lyses stedet i ve, det vil si at 
en velsigner stedet der en bloter. Så kommer selve gaven eller offeret. En kan for 
eksempel legge ut korn et sted i naturen eller brenne kjøtt på et bål. Det er vanlig å 
legge ut eller brenne noe en har fått fra naturen, og som har relevans for ens egen 
livssituasjon (...) Det fjerde elementet er ‘å drikke einkjels’ det vil si å drikke av 
samme skål (Uldal og Winje 2007:264). 

Det er videre vanlig å samles i en ring rundt et bål under et blot. Innledningsvis gjøres et 

vetteoffer, gjerne ved at man markerer en ring rundt blotsstedet, for eksempel ved å strø korn 

eller frø i en sirkel på bakken. Man gjør med dette de stedegne maktene oppmerksomme på at 

det skal holdes et blot på dette stedet, og for på denne måten få deres tillatelse. Ofte hilses 

også de fire himmelretningene eller dvergene som representerer disse; Østre, Vestre, Nordre 

og Søndre. Slik lyser man blotsstedet eller veet. Man fortsetter så med selve blotet, hvor man 

påkaller eller retter blotet mot utvalgt guddom, som for eksempel Frigg, Tor eller Odin (se 

eksempel på gangen i dette under). Veet skal også lukkes etter at blotet er over. Da erklærer 

man blotet for over og gir ofte takksigelser til vettene. I etterkant av et blot er det vanlig å ha 

et gilde hvor man samles til god mat og drikke. Det står i lovsettet til Bifrost selv om ingen 

har rett til å pålegge noen en bestemt fortolkning eller struktur av blotet, så er det fire 
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hovedelementer som alltid skal være med i en blotsseremoni gitt av en gode/gydje: 

Kvadslesning, lyse stedet i ve, bloting og drikke einkjels . 19

   Jeg har selv vært tilstede på et Torsblot i forbindelse med Tinget – som er den årlige 

samlingen av Bifrost-medlemmer; tilsvarende et årsmøte for andre organisasjoner. Her fulgte 

man gangen som beskrevet over med vetteoffer, kvadlesning og hilsning av 

himmelretningene. Stedet ble lyst i ve , som er en rituell rensing av stedet. Fra tidligere tider 20

kjenner man til at etter at et sted ble lyst i ve, trådte spesielle regler i kraft; for eksempel 

kunne man ikke bringe våpen inn i veet. Folk samlet seg så i ring, og bålet som var laget til 

på forhånd, ble tent. Høvdingen åpnet så blotet og dedikerte dette til Tor, og gjorde noen 

ofringer i form av mjød og mat. Videre startet hun den første skålerunden – det man kaller «å 

drikke einkjels» – hvor et stort horn fylt med mjød ble sendt rundt. Den første skålen gikk til 

Tor som var den utvalgte guddommen for dette blotet, som var på en torsdag. Det var videre 

to skålerunder hvor man stod fritt til å skåle til det eller den man ville. Jeg valgte å bruke 

skålerunde nummer to til å takke for at jeg fikk være med på Tinget og på blotet, og runde tre 

tilegnet jeg i stillhet til min avdøde morfar. I og med at vi var 10-15 stykker, gikk det med en 

del tid til skålerundene. Etterhvert avsluttet høvdingen blotet ved å takke Tor og vettene, folk 

brøt opp og veet ble lukket. Vi fortsatte så med et gilde innendørs som varte ut over kvelden 

og natta.  

   Det skal sies at jeg var en smule nervøs i forkant av blotet, da jeg aldri har vært med på 

noe lignende tidligere. Jeg hadde en viss formening om hvordan blotet ville foregå, men var 

likevel redd for å gjøre noe feil, eller misforstå gangen i det. Men når blotet først startet, gikk 

det egentlig veldig greit. Selv om det var en høytidelig stemning, var det også ganske 

avslappet, og mangelen på en streng struktur gjorde at jeg fant min naturlige plass der bare 

ved å være tilstede «i nuet» og følge høvdingens instruksjoner. Det var alt i alt en fin 

opplevelse, som mer ga meg følelsen av å være del av noe heller enn å være der som en 

observatør. 

   Over har jeg sett på generelle trekk ved blotet, slik det gjøres i Bifrost i dag, samt min 

egen opplevelse av et blot. En av mine informanter konstaterte at selv om hun hadde blota i ti 

 Fra Bifrosts lovsett, punkt 3.12.1. https://www.bifrost.no/om-bifrost/lovsett, 19.11.2016.19

 Vé kommer av å vígja, vie, og angir en plass som er viet til guddommen og dermed skilt ut fra den 20

profane sfæren (Steinsland 2005:272)
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år, så hadde hun aldri vært på to blot som var like. Her spiller ofte den personlige opplevelsen 

av blotet  en sentral rolle – den vil være ulik for hver enkelt. Jeg vil i det følgende derfor se 

litt på hva Bifrost-medlemmene selv forteller om det å blote og hvordan de forklarer sitt eget 

religiøse ståsted. 

Individuelle perspektiv på religiøs tro og praksis 
Det synes å råde en generell misforståelse blant folk flest om at moderne åsatro handler om et 

forsøk på å gjenskape den førkristne religiøse tradisjonen i Skandinavia. Dette kan til dels 

stemme for åsatrosamfunn utenfor Norge, spesielt USA og England, men alle jeg har snakket 

med har vært veldig tydelige på at moderne åsatro er inspirert av norrøn religion, men er først 

og fremst en nykonstruksjon godt plantet i nåtiden. Det er også viktig å huske på at materialet 

som åsatro bygger på er helt forskjellig fra det som var grunnlaget for den norrøne religionen: 

Arkeologen Neil Price kommenterer dette i det følgende: 

[W]e must acknowledge that in its twenty-first century form any mythology deriving 
from a culture in the past is now something artificial, a construct. In a sense, the slow 
process of accretion an redaction has now ceased, and the tales have solidified into 
something that they never really were from the beginning – dead, static texts, very 
different from the dynamics of true narrative and storytelling. In this light we perhaps 
need to remind ourselves that the Norse did not know about ‘the Norse myths’. These 
are things that we have created for them through academic endeavour, condensing 
and compiling tales into the illusory canon of the critical and popular editions that 
pack our bookshops (Price 2012:13) 

Slik sett er det heller ikke mulig å gjenskape den opprinnelige norrøne religionen i dag. Et 

medlem kommenterer dette slik: 

Dette [Bifrost] er ikke et forsøk på å gjenskape noe som er helt ordrett, eller akkurat 
slik det var før. Det er mer inspirert, for vi snakker tross alt om en religion som har 
ligget død i over tusen år, og det finnes veldig få skriftlige kilder på for eksempel 
bloting og hvordan man har gjort det og hva som har vært med i en sånn seremoni. Så 
da må man bare prøve og feile, og finne ut av ting på egenhånd og sette sammen noe 
som man syns passer, som virker riktig og som man føler seg hjemme med (Lin, 
intervju nr. 1). 

Dette sitatet virker representativt for alle jeg har snakket med: Åsatro er noe som skapes av 

moderne mennesker i dag, og er først og fremst et moderne fenomen. Et annet medlem trakk 

frem at dersom man er tilhenger av en syklisk tidsoppfatning, så kan man se dagens åsatro 
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som en mer underbevisst gjenskapning av noe som har vært.  Slik sett kan det være noe felles 

mellom dagens praksis og den man fant i norrøn tid, men han kommenterte videre at dette 

kan man jo umulig vite sikkert.  

   For noen føles det problematisk å bli kalt for åsatroende, da dette kan føles begrensende 

når man kommer fra en mangefasettert religiøs bakgrunn. Et medlem var mer komfortabel 

med å bli kalt agnostiker, da i betydningen «å være åpen for alt», og hun forklarte videre at : 

Jeg har valgt å jobbe mest konsentrert innen det norrøne for det er det som gir mest 
gjenklang hos meg, og det er der jeg finner mest interessante ting (…) Sånn som vi 
har jobba en del med trommereiser og bruk av andre måter for å nærme oss 
gudemaktene på, så åpner vi jo opp sprekker fordi vi vil ha mer informasjon eller…vi 
vil ha noe mer. De opplevelsene du får når du jobber med blot, kan gi deg en helt 
annen oppfatning av den guden eller gudinna eller de kreftene man jobber med enn 
den man har hatt i forkant (Heid, intervju nr. 1). 

Denne innfallsmetoden til bloting synes i prinsippet å være ganske representativ for 

medlemmene i Bifrost; det er en åpen søken etter informasjon som er fundamentert i det 

norrøne panteonet, hvor lite er gitt eller bestemt på forhånd, bortsett fra den overordnede 

ritualstrukturen beskrevet over. Kanskje er det her man ser den sterkeste lenken mellom 

moderne åsatroende og den opprinnelige norrøne religionen, i det at de søker den samme 

nære tilknytningen til naturen og mer den umiddelbare religiøse erfaringen, som man kan se 

for seg stod sentralt for over 1000 år siden? Som sitatet over viser, mener åsatroende at 

bloting kan være et middel til å skaffe seg mer informasjon om de norrøne gudene. 

Intensjonen bak et blot kan nettopp være det bli bedre kjent med en guddom: 

Blotet er jo en viktig måte å prøve å fylle ut et bilde som egentlig er veldig 
fragmentert i forhold til mange av gudene, gudinnene og kreftene som er beskrevet. I 
mytologien så er det veldig lite informasjon. Eller så er det sånn at man kanskje 
trenger å få det oppdatert. Sånn som da vi jobbet med Frigg, så kom det jo frem 
kjempemasse spennende ting som for meg var sånn ‘jøss, det har jeg aldri tenkt over 
før!’ (…) Det trenger ikke være noe mer intensjon [bak blotet] enn det at nå skal vi 
jobbe med den guden eller gudinna for å bli mer kjent med dem. For å kjenne litt på 
kreftene og energien: Hva skjer, hvordan føles det? (Heid, intervju nr. 1). 

På mange måter gir medlemmer av Bifrost inntrykk av å sitte med et puslespill hvor mange 

biter mangler, og hvor det er opp til hver enkelt hvordan man fyller tomrommene. Det være 

seg med elementer fra wicca, ritualmagi, keltisk mytologi og historiske kilder. Et medlem 
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forklarer at «personlig erfaring og opplevelse er viktigere enn mytologien sånn sett, men 

selvfølgelig så er det jo også mytologien som inspirerer, og det er der man henter materialet 

som man bygger det på» (Gunn). Her er det et vedvarende samspill mellom de etablerte 

kildene og den enkeltes personlige religiøse prosjekt, noe som går igjen hos flere av 

informantene. 

   Et eksempel på hvordan denne utforskningen kan gi uventede resultat fikk jeg fra et 

blotslag på Vestlandet. I sin utforskning av de norrøne maktene ville blotslagsmedlemmene 

prøve seg på et jotneblot med fokus på en heller obskur jotunkvinne ved navn Hyrrokkin. 

Hun er nevnt i kildene som den som måtte hjelpe æsene med Balders bålferd da de ikke 

maktet å skyve skipet hans på sjøen. Hyrrokkin klarte dette med bare et dytt, og må da ha 

vært formidabelt sterk. Det er videre nevnt at hun red på en ulv og hadde huggormer som 

tømmer – med andre ord en klart definert kaosmakt. Dette var deres første forsøk med 

jotunenergi, og det resulterte blant annet i at en av deltagerne, en stor og kraftig mann, ble 

slått rett i bakken og ble liggende tilsynelatende bevisstløs i flere minutter. Her kan man 

tilsynelatende sette sterke krefter i sving, men tolkningen av det som skjer er også viktig. Et 

annet medlem fortalte om en lignende hendelse, men påpekte her at han kjente på en 

ambivalens i forhold til forståelsen av det som skjedde: 

Vi hadde et blot nede på stranda, og det var helt vindstille. Så kom det plutselig en 
bråttsjø og tok med seg halve blotet på sjøen, så fakkelboksene bare fløt og…[ler] 
Det var et Æge-blot , så det var derfor vi stod nede i vannkanten. Vi så ikke noen 21

båter i nærheten eller noe sånt, så det opplevdes jo som om det var Æge selv som 
kom på grunn av blotet (…) Hvorfor den bølga kom, det kommer vi jo aldri til å 
finne ut av, men det er jo spennende å tolke det inn i en sånn åndelig…at det var 
guden som kom – selv om naturvitenskapsmannen i meg sier at den bølga hadde nok 
et annet opphav som var mer naturlig enn guddommelig. Men timingen på det var 
helt perfekt! (Mode). 

Eksemplene over illustrerer at den enkeltes tolkning eller opplevelse av et blot er en minst 

like viktig faktor i å gi blotet mening som ritualstrukturen rundt eller den underliggende  

norrøne mytologien. Men samtidig er det viktig å merke seg at det er nettopp det at de står i 

en rituell setting, som gjør at de kan tolke slike små avvikende episoder som tegn på at noe 

 Æge er en jotun som rår over havet. Steinsland mener at Æge i motsetning til Njord, som rår over 21

vind og fangst, kan knyttes til de store dypene og havbunnen (Steinsland 2005:251). Eller man kan 
tolke Æge som det mer uregjerlige og kaotiske aspektet ved havet, i og med at jotnene er definert som 
kaosmakter i den norrøne mytologien.
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overnaturlig spiller inn. Det at en mann svimer av noen minutter eller at en bråttsjø oppstår, 

ville neppe blitt tolket som overnaturlige fenomen utenfor en rituell kontekst.  

   Når det gjelder forståelsen og tolkningen av det norrøne gudepanteonet, er 

gjennomgangsmelodien at gudene fremstår som symboler eller typer. Et medlem forklarer det 

slik: 

Jeg tror ikke at gudene eksisterer som vesener av kjøtt og blod. De representerer 
krefter som finnes i naturen, i mennesker. Det dreier seg om vær, mot, styrke og 
kjærlighet. Sånne ting som jeg vet finnes. Gudene er for meg uttrykk for det. Og så er 
jo håpet og troen i enhver religion, at man da kan ha muligheten til å påvirke disse 
kreftene på den ene eller andre måten. At jeg ved å gå på blot og ofre til Frigg for 
eksempel så kan jeg søke å rette hennes oppmerksomhet mot min familie, at hun 
holder et øye med oss, og at vi får en slags hjelp tilbake. Så det blir en slags 
utveksling med gudene eller maktene. Men jeg tenker at uansett, hvis jeg har brukt tid 
på å tenke over hvor takknemlig jeg er for familien min, og hvor glad jeg er for at alle 
har det bra. Jeg har tenkt over det, jeg har gått i skogen og blotet til Frigg for det, så 
har jeg om ikke annet brukt tid på det og jeg har gjort meg selv oppmerksom på det, 
og jeg har tenkt aktivt og nøye igjennom det, og det kan jo ikke være negativt uansett, 
tenker jeg. Da har man på en måte en bevisstgjøring på disse kreftene (Lin, intervju 
nr. 1). 

Et annet medlem var skeptisk til å bruke begrepet tro i defineringen av sitt religiøse 

standpunkt:  

For min del handler det mye mer om en livsanskuelse, en filosofi heller enn en tro 
som sådan. Egentlig så handler det om å forstå naturen ut fra dens egne premisser, og 
for så vidt også menneskeheten og samfunnet. Det handler mer om å forstå verden 
rundt oss enn hva man tror på. Jeg føler at den norrøne myteverdenen er en veldig 
komplett beskrivelse av verden rundt oss. Det blir veldig naturlig etterhvert, for man 
ser dem som aspekter av verden og samfunnet. For eksempel kjenner man igjen Tor i 
tordenvær og alt sånt, men man kjenner han også igjen i seg selv når man plutselig 
blir veldig bråsint for en eller annen helt idiotisk grunn. På den måten blir det en slags 
konkretisering uten at det blir en…uten at du ser for deg en person med stort rødt 
skjegg som vandrer bortover gata med en stor hammer (Bjørn, intervju nr. 1). 

Disse to beskrivelsene av egen religion er like og ulike på samme tid. Den første beskriver i 

større grad et dynamisk forhold til maktene hvor man gir og tar og søker å oppnå en balanse, 

mens den siste har et mer rasjonelt blikk hvor den norrøne myteverdenen i større grad 

fungerer som en forklaringsmodell for hvordan man skal forstå samfunnet, naturen og seg 

selv. Det de har til felles er det sterke individuelle perspektivet, og idéen om at man selv står i 
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en utforskningssituasjon, hvor lite er gitt fra før og at man selv må gå opp sin egen religiøse 

sti her i livet. For å understreke dette kan jeg trekke frem et annet sitat som omtaler den 

ganske så åpne innfallsvinkelen i Bifrost: 

Det er jo helt løst og fritt. Du gjør jo hva pokker du vil, egentlig. Det er veldig små 
restriksjoner, og hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke jeg vært med i Bifrost 
heller. Det er akkurat den friheten, åpenheten og individualiteten som gjør at det er 
interessant. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gå inn i noe som helst organisert 
religion (Heid, intervju nr. 1). 

Når det gjelder mer spesifikt det utøvende aspektet ved religionen er det kanskje i større grad 

likhetstrekk. Som jeg har vært inne på over er det i det minste en generell struktur på blotet 

som virker å utgjøre et sentralt rammeverk for dem jeg har snakket med. 

  Tolkningen av de norrøne mytene inn i en moderne kontekst fikk jeg også noen 

eksempler på i mine intervjuer. Myten om Balders død viste seg i denne sammenhengen å ha 

flere aspekt ved seg som kunne tolkes og brukes: Odins og Friggs sønn, den vakre Balder, var 

morens øyesten, og hun hadde reist rundt i hele kosmos for å for å få alle skapninger – 

vekster, metaller, dyr og mennesker – til å avlegge ed på at de aldri ville skade Balder. 

Gudene var derfor av den oppfatning at Balder var usårlig og moret seg med å sikte våpen 

mot han. Loke – den norrøne versjonen av en trickster-gud – hadde derimot lagt merke til at 

Frigg ikke hadde bedt mistelteinen om å avlegge ed. Han lurte Balders blinde bror Hod til å 

skyte en pil av misteltein mot Balder, med det resultat at Balder ble drept. Knust av sorg 

sender Frigg Odins sønn Hermod til Hel, som hersker i dødsriket Helheim, for å forhandle 

om å få Balder tilbake fra de døde. Hel går til slutt med på at Balder skal få vende tilbake til 

de levende, dersom alle ting i verden gråt og sørget over ham og viste at han var elsket. Igjen 

saboterer Loke ved å forkle seg som en jotunkvinne som nekter å sørge over Balder. Dermed 

må Balder bli værende i Helheim. Med dette kom døden inn i gudenes verden, og Åsgård ble 

aldri den samme (Steinsland 2005:121ff). 

Loke er en figur som man ofte sliter litt med hvis man kommer fra et mer kristent 
verdensbilde hvor gudene er enten gode eller onde (…) Loke er ikke ond, men Loke 
er en veldig nødvendig del av mytologien. Hvis Loke ikke hadde vært der så hadde 
hele mytologien falt sammen, for da har du ingen til å representere det uforutsigbare, 
det litt skadefro, det litt kaotisk som er der. Det er en del av naturen. I og med at vi 
har Loke, så kan vi forklare…eller vi kan se et bilde på det. Og et av mine 
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favoritteksempler sånn sett er jo historien om Balders død, hvor folk har det med å bli 
veldig sure og sinte på Loke, for han forårsaker jo at Balder dør. Men det folk ikke 
tenker på er at hvis Balder hadde blitt udødelig, så hadde hele verdensordenen endret 
seg. Vi hadde stått overfor en helt annen verden med helt andre regler, med helt andre 
mekanismer som vi da ikke kan forklare i dag, og som ikke nødvendigvis hadde vært 
positive (…) Det som er veldig fint med den norrøne mytologien, synes jeg, er at 
gudene er en del av verden. De er ikke hevet over den. De er en del av verden, de 
opererer i verden. De har andre krefter og andre innsikter enn det vi har, men de er en 
del av verden, de er ikke over den, de kontrollerer den ikke. De prøver nok, men de 
er ikke herrer over verden, men det ville de blitt [hvis de var udødelige]. Jeg synes 
det er et ganske betegnende eksempel på hvor viktig hver enkelt del er. Selv de 
delene som vi umiddelbart kanskje ikke liker, men de er nødt til å være der. Hvis 
Loke ikke hadde vært der, så…tror jeg ikke norrøn mytologi hadde hatt den kraften 
den har (Bjørn, intervju nr. 3). 

I sitatet over presenteres myten om Balders død som et bilde på hvordan samspillet av kaos 

og kosmos virker i vår egen verden. Informanten ser myten som et bilde på at også det 

negative og destruktive har en rolle å spille. Her ser en igjen kontrasten til det kristne 

verdensbildet som i større grad har en guddom som står som et overjordisk ideal som 

mennesket skal strekke seg etter, mens det norrøne verdensbildet har guddommer med lyter 

og mangler som man i større grad kan kjenne seg igjen i. Jeg leser informanten dit at han 

mener den norrøne mytologien i større grad aksepterer alle sidene ved mennesket ved å 

beskrive dem i all sin bredde, både positive og negative, i gudene og at dette igjen setter 

igang en refleksjonsprosess i ham, hvor han kan se betydningen av det vanskelige i livet i en 

større kontekst. 

For å gå tilbake tilbake til Balders død, så begynner jo hele skiten med at Balders 
mor ønsker å sikre Balder mot absolutt alt og kreve ed fra alt som finnes av småstein 
og planter og alt mulig rart om at de ikke skal kunne skade Balder (…) Man kan 
skjønne Frigg. Frigg har sin fineste sønn…En mor vil beskytte barnet sitt mot alt, og 
er villig til å ofre verdensordenen for det. Men igjen så er vi inne på det…hadde det 
gått igjennom, så hadde verdensordenen vært endret. Det går ikke an! Det er helt 
uforsvarlig av henne egentlig og gå rundt og kreve sånne ting. Det er veldig korttenkt 
og…veldig rar ting å gjøre. Men for å følge opp det da, så  finner jo folk ut av dette; 
han tåler jo alt, det er ingenting som biter på han, så da kaster vi alt vi klarer mot han 
og prøver å skyte han ned med alt som er av piler og alt bare preller av. Og så ender 
det opp med at han dør nettopp fordi hun prøver å beskytte han. Jeg tror dette 
absolutt er overførbart til dagens samfunn hvor du polstrer unger så mye at de knapt 
har kjent frisk luft før de plutselig en dag ramler ned trappa og blir kvelt av sin egen 
polstring, eller…Det blir på en måte litt samme type ting at man skal prøve å beskytte 
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dem mot absolutt alt, men det er alltid et hull. Det er alltid en ting du ikke har tenkt 
på, og så er det akkurat det som tar livet av dem (Bjørn, intervju nr. 3). 

Igjen ser vi at myten brukes som et utgangspunkt for refleksjon, og ikke som et gitt svar på 

hvordan man leve eller forstå verden. Mitt inntrykk av Bifrost-medlemmene er at det er 

nettopp dette som er attraktivt ved den norrøne mytologien; det er gode historier om temaer 

man kan relatere seg til også i dag. Det er da ikke målet å trekke mytologien frem for å gi 

svar på problemer i dagens samfunn, men heller bruke den som en plattform til å reflektere 

over tema som var viktige for tusen år siden, og som også er viktige i dag. Det at historiene 

kommer fra en helt annen tid og et helt annet samfunn, gir en også mulighet til å reflektere 

over kontrastene mellom da og nå, og hvordan samfunnet har utviklet seg fra norrøn tid – på 

godt og vondt. Slik sett kan man se åsatroen som en dialog mellom fortid og fremtid, mellom 

det moderne mennesket og fragmenter av et norrønt tankesett. 

Religiøse grenser og kontraster 
Når det gjelder individualistisk orienterte organisasjoner som Bifrost, hvor det nesten er en 

motvilje mot å definere seg selv innen gitte grenser, kan det være nyttig å se på hvordan man 

definerer eget ståsted i kontrast til andre religioner eller tradisjoner. Alle de jeg snakket med, 

hadde noe å si om kristendommen, som er naturlig siden de er vokst opp i et land med 

kristendom som statsreligion. Noen hadde også noe å si om New Age og wicca, og temaet 

brun åsatro var også noe de fleste var opptatt å distansere seg fra. I det følgende vil jeg se på 

utsagn fra mine informanter som kan være med på kaste lys over eget ståsted i det de forteller 

om det de anser som kontraster til egen tro og praksis. 

Kristendom 
De [kristne mytene] blir så fjerne i forhold til hvordan folk tenker egentlig. Det jeg 
synes er et av hovedproblemene til kristendommen hvis en ser rent psykologisk på 
det, er at den fremmer et ideal som det er helt umulig å leve opp til, og i tillegg så 
kommer den med...altså ting er så absolutt. Gud er god, punktum. Så drukner han en 
by. Han er fortsatt god da, selvfølgelig. Så utrydder han hele verden fordi han er litt 
lei av den, men han er fortsatt god. Det henger ikke på greip for folk å skjønne det! 
Vi har ikke noe forhold til at...hvis vi ikke gjør noe galt, så er vi ikke onde, mens det 
har kristendommen. Det ligger ikke i vår natur å akseptere det. Jeg synes heller ikke 
vi skal akseptere det. Hvis man lever et naturlig liv, så er ikke det en ond handling. 
Jeg har bestandig synes at det er helt reversert i Bibelen. Du har Gud som egentlig er 
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den onde, mens den andre siden, djevelen, er den som egentlig kommer og sier ‘men 
hvorfor gjør du ikke noe med situasjonen din?’. Det er han som er litt fornuftig oppi 
det her (Bjørn, intervju nr. 2). 

Poenget er vel at kristendommen presenterer et ideal som det ikke er mulig å leve 
opp til, mens åsatro representerer egentlig ikke noe ideal, men den representerer en 
refleksjon av hvordan verden fungerer og hvilke prosesser som er i verden. Alle 
gudene har jo sine egenskaper og sine lyter og sine...altså både positive og negative 
sider. Uten at man skal prøve etterleve nøyaktig hvordan de lever, så representerer de 
likevel de kreftene som vi finner i oss selv. Man finner forklaring på hvem man er 
heller enn å finne en grunn til å fordømme seg selv for at man ikke lever opp til et 
ideal man ikke kan leve opp til (Bjørn, intervju nr. 2). 

Sitatene over viser at det er sentralt for vedkommende at religionen resonnerer med egen 

virkelighetsoppfattelse. For ham blir det en dissonans når destruktive handlinger gjøres av 

noe som i utgangspunktet er definert som en positiv kraft, med andre ord en god gud. Jeg 

tolker ham dit at han mener det er ens handlinger som definerer om man er et godt menneske 

eller ikke. Åsatroen representerer for ham et mer realistisk menneskesyn enn det han finner i 

kristendommen. Kommentaren om at djevelen er den fornuftige ved at han oppfordrer 

mennesket til å stille spørsmål ved egen situasjon, bekrefter det individorienterte fokuset i 

Bifrost, hvor hver enkelt må finne ut hva som er riktig for dem og ikke søke svar i en ekstern 

teori. 

Men så er det jo også dette i Bifrost at misjonering skal ikke forekomme, og det er et 
veldig viktig prinsipp i Bifrost. Dette skal være noe man selv har funnet ut av, og selv 
ønsker å bli med på. Jeg kan ikke gå rundt og fortelle andre mennesker hva de skal 
tro på og hva som er riktig for dem – det må de finne ut av selv! (Lin, intervju nr. 1). 

Også i dette sitatet trekkes det personlige ansvaret for egen religiøs utvikling frem. Å skulle 

ha en felles teoretisk plattform som de formidler videre til andre, slik det er vanlig å gjøre i 

kristen kontekst gjennom misjonering, er en helt fremmed tanke for medlemmene i Bifrost. 

Man skal kunne komme sammen i felles utøvelse av religion, men det er opp til hver enkelt å 

definere kosmologien som ligger til grunn.  

Kristendommen baserer seg – og en del andre religioner som både islam, jødedom – 
veldig mye på det som er nedskrevet, og det som er nedskrevet i det som jeg opplever 
som befalinger...Islam er jo særlig sånn. Der er tanken – med all respekt for muslimer 
på alle mulige vis, jeg kjenner flere og har ingen problemer med det – det er en 
underkastelsesreligion, og jeg opplever jødedommen litt på samme vis, at de 
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underkaster seg guds vilje, og samme til dels i kristendommen, kanskje ikke i like 
stor grad, men at du også der har et sett med formaninger du skal leve etter, og ikke 
minst at du har et konsept om synd. Et konsept om synd er veldig fremmed i åsatru. I 
åsatru er det mer et motsetningsforhold mellom at noe er en verdifull handling og at 
noe er en verdiløs handling, heller enn at noe er rett og galt (Njål). 

Igjen blir det at handlinger definerer deg som menneske, og at man må finne svar i seg selv – 

og ikke i en ekstern teori – om hva som er riktig handling, trukket frem. Det hadde i denne 

sammenhengen vært interessant å gå enda nærmere inn på hva det ideologiske grunnlaget for 

definisjonen av en god handling er hos de ulike medlemmene, for så å sammenligne dette mer 

spesifikt med hva man finner om dette i den norrøne mytologien. Denne mytologien har jo 

sitt utspring i et samfunn som var langt mer voldelig enn dagens samfunn, og hvor 

æresbegrepet stod helt sentralt. Den norrøne religionen var svært kollektiv; meldte man seg ut 

og ble kristen, var man frendaskomm, skam for slekta. Det var en religion i en ære- og 

skamkultur med lite rom for individuelle valg, i alle fall for de som stod lavest på den sosiale 

rangstigen (Steinsland 2005:383). En god handling i norrøn tid, var derfor i mye større grad 

definert av fellesskapet. Steinsland skriver:  

[D]et enkelte mennesket [kan ikke] ses isolert, men [ble alltid] oppfattet som en del 
av en slektsmessig helhet. Sagalitteraturen fremhever gjerne enkeltpersoner og deres 
bedrifter. Men referanserammen for det enkelte mennesket var den helheten som 
slekten utgjorde (Steinsland 2005:382).  

Nå har jo alle de jeg har snakket med ettertrykkelig bekreftet at de ikke har noe ønske om å 

gjenskape det norrøne samfunnet, men det er likevel interessant å trekke frem kontrasten 

mellom det kollektivt orienterte norrøne samfunnet og det sterkt individualistiske Bifrost-

medlemmet. På den andre siden, det som er et klart fellestrekk mellom norrøn religion og 

åsatro er fokuset på handling fremfor teori. I det norrøne samfunnet var livet her og nå det 

viktigste. Regnskapet ble gjort opp her på jorden og ikke etter døden, og mennesket ble 

derfor dømt ut i fra sine handlinger (Steinsland 2005:383). 

I kristendommen så har du faderen, sønnen og den hellige ånd. Det er mannsfigurer 
alle tre. Du har Jomfru Maria – Jomfru Maria – som aldri har hatt sex med noen og er 
veldig øm og from og snill og sånn, og så har du disse damene som løper rundt og 
salver føttene til disse mannfolkene. Og det blir en veldig pasifisering av kvinnen! I 
åsatrua så finner jeg igjen sterke kvinneskikkelser. Du har kvinnelige guddommer, 
gudinner. Du har Frigg og Frøya og Idun. Sterke damer som virkelig kan si ifra. Og 
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det er også litt viktig for meg, at dette er noe jeg kan kjenne meg igjen i. For jeg har 
aldri vært typen til å sitte stille og holde kjeft, og det at jeg skal måtte gjøre det bare 
fordi jeg er dame, det blir helt feil for meg (Lin, intervju nr. 1). 

Jeg har tidligere vært inne på hvordan nedtoningen av det feminine i kristendommen har vært 

en viktig motivasjon bak etableringen av moderne paganisme, og i sitatet over får vi dette 

bekreftet i klartekst. Igjen er det snakk om en dissonans mellom den kristne livsanskuelsen og  

Bifrost-medlemmets eget ståsted. I den norrøne mytologien finner vi et arsenal av kvinnelige 

guder og makter, og selv om det norrøne samfunnet ikke var det vi i dag ville kalt likestilt, så 

fikk kvinnen en klart svekket rolle i forhold til tidligere ved innføringen av kristendommen. 

Da ble blant annet kvinner utestengt fra å lede gudstjenester, og dette var en stor overgang 

siden kvinner hadde hatt sin naturlige plass i kultlivet i det norrøne samfunnet (Steinsland 

2005:436). 

Det er en grunn til at kristendommen har overlevd så lenge, for den er forbaska 
tilpasningsdyktig, og stjeler litt her og litt der: ‘Ok, den hedenske skikken klarer vi 
ikke å blir kvitt, så da kaller vi den sankt et-eller-annet’. Påske, jul – du kan bare 
ramse opp kristne høytider, og så har du egentlig gamle hedenske høytider (…) Uten 
at de kristne hadde vært så tilpasningsdyktige, så hadde de jo ikke overlevd, men det 
er kanskje det de mangler nå, at de nekter å tilpasse seg. Kanskje kristendommen 
omsider dør hen. Tusen år er mer enn nok! [ler] (Heid, intervju nr. 1). 

Kan man i sitatet over lese ut en idé om en løs kultkontinuitet tilbake til norrøn tid hvor 

hedenske skikker bare har fått andre navn og nytt innhold? Jeg tror ikke informanten 

nødvendigvis har ment det slik selv, men dette ligger på en måte implisitt i påstanden om at 

kristendommen har overtatt tradisjonelle hedenske høytider. Vi kjenner jo til at for eksempel 

julefeiringen – av norrønt jol – overlapper med det tradisjonelle frøysblotet, som ble holdt en 

gang mellom vintersolverv og midten av januar. Grisen var Frøys hellige dyr, så man antar at 

grisestek sto på menyen i julehøytiden. Fremdeles spiser mange ribbe på julaften, så dette er 

en tradisjon som kan strekke seg flere tusen år tilbake i tid (Steinsland 2005:275). Uansett er 

informanten inne på noe sentralt i det hun påpeker at kristendommen i dag sliter med å 

tilpasse seg det moderne samfunnet. Dette er jo en av grunnene til at paganistiske religioner 

som åsatroen vokser frem; de dekker i større grad behovet det moderne mennesket har for en 

mer umiddelbar religiøs erfaring. Med en gang den rådende religionen ikke klarer å tilpasse 

seg samfunnet rundt, vil den starte å miste sin relevans.
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New Age 

Det er folk fra New Age-miljøer  som har dumpa innom våre miljøer og hatt 22

gurustatus i New Age-miljøet og som plutselig må finne seg i å bli møtt på en litt 
annen måte (…) Han fikk seg et lite sjokk rett og slett når han kom inn i 
åsatrumiljøet, selv om han har holdt på med sånt noe lenge, og jobba med den 
norrøne magien. Det å komme inn i åsatromiljøet var et lite sjokk for han, for han har 
vært vant til å ha en høy stjerne, så plutselig var han et nytt fjes: «Javel, hvem faen er 
du liksom? Ikke kom her og prøv deg!» [ler] Du må innpasse deg og tilpasse deg 
(Heid, intervju nr. 1). 

I sitatet over finner vi et sentralt ankepunkt åsatroende har mot New Age-miljøer, nemlig at 

enkeltpersoner får en – slik Bifrost-medlemmene ser det – kunstig høy status og at de i kraft 

av denne er med på å definere andre personers religiøse eller spirituelle liv. Man står fritt til å 

tro og mene nesten hva man vil i Bifrost, men på sett og vis trår janteloven inn i at man skal 

ikke tro man er bedre enn andre. Heller enn jantelov, kan man kanskje, i likhet med det jeg 

har kommentert over om forholdet til kristendommen, spore dette tilbake til en sterk aversjon 

mot alle former for religiøse autoriteter. 

Jeg begynte plutselig å tenke på den tida jeg jobba i en antroposofisk landsby. Det var 
en sånn periode hvor den landsbyen stod veldig sterkt, og da var du inne i et sånt 
sosialt miljø, hvor du opplevde sjøl at du tenkte fritt, men du var alltid enig med alt 
som Steiner sa. Vi hadde en karismatisk leder som ingen turde motsi, og det ble 
forventa når du hadde jobba der i flere år at du skulle ta mindre og mindre weekend. 
Først så fikk du en weekend hver fjerde uke, du kunne ut og sånn, men når du hadde 
vært der noen år, så forventa de at du skulle bryte over alle banda og sånn. Og da 
lagde du en sånn intern verden hvor alle var enige med hverandre, hvor du ikke fikk 
noen [utydelig] fra verden utenfor. Men jeg opplevde meg selv på en måte som fri, 
helt til jeg kom til det punktet som jeg plutselig begynte å bli uenig med noe som 
Steiner hadde sagt, og den første følelsen jeg fikk...jeg husker til og med hvor jeg 
gikk hen når jeg fikk den opplevelsen. ‘Lille meg skal være uenig med den 
kjempestore mannen?’ ikke sant, så da fikk du den der stor-liten veldig sterkt da. Det 
var da jeg fant ut at det må være bedre bygge på sin egen erkjennelse og ta feil, enn å 
bygge på en annens erkjennelse som har rett. Så etter det så har jeg blitt veldig 
opptatt av retten til å ta feil (Loft). 

Igjen ser vi problematiseringen rundt eksterne religiøse autoriteter. Dette var et gjennom-

gående tema i mer eller mindre alle mine intervjuer. De to sitatene over er bare noen utvalgte 

eksempler. Det er kun en selv som individ som kan diktere hvilken vei man skal gå for å 

 Konteksten for begrepet New Age her er nysjamanistiske miljø hvor det i større grad finnes 22

gurufigurer, eller enkeltpersoner med særlig religiøs autoritet; med andre ord et mer stratifisert 
religiøst miljø.
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finne sitt religiøse ståsted. Det at de samles i Bifrost som et trosfellesskap er i hovedsak bare 

en veldig bred kategorisering, hvor fellestrekket er at de er interessert i den norrøne 

mytologien. Sitatet over er også direkte kritikk av det antroposofiske miljøet som står 

forholdsvis sterkt i Norge, særlig i form av at vi har Steiner-skolene som et legitimt alternativ 

til den offentlig skolen. Disse bygger på en antroposofisk ideologi . Kritikken er rettet mot 23

idéen om at Steiners ideologi må aksepteres uten spørsmål, fordi hans tanker er utganspunktet 

for etableringen av den antroposofiske landsbyen. Steiner er den åndelige autoriteten.  

   Det er ikke uvanlig at man i New Age-miljøer har guruskikkelser som krever at 

tilhengerne følger deres ideologi uten innsigelser. Det er flere eksempler på at dette har gått 

helt galt, som med Heaven’s Gate i California, ledet av den tidligere musikklæreren Marshall 

Applewhite, hvor 38 medlemmer i 1997 tok kollektivt selvmord i forbindelse med kometen 

Hale Bopps passering, og med terrorangrepene på den japanske t-banen i Tokyo i 1995, utført 

av medlemmer av kulten Aum Shinrikyo, ledet av dommedagsprofeten Shoko Asahara. Dette 

er ekstreme eksempler, men de viser at enkeltpersoner i ytterste konsekvens kan sitte med 

fullstendig kontroll over en gruppe mennesker. Mennesker som i utgangspunktet er på søken 

etter svar på livets store spørsmål og som ikke finner svar i de etablerte religiøse tradisjonene, 

kan slik sett havne i en utsatt posisjon når de oppsøker alternative miljøer med sterke 

karismatiske ledere, som mener de har funnet den ultimate sannheten om menneskets 

eksistens. Historisk sett er det derfor fullt forståelig at Bifrost-medlemmene har en sterk 

aversjon mot å tillegge enkeltpersoner for mye definerende makt. 

Wicca 

Har ikke helt sansen for det at [wiccanere] tror det er så mye eldre enn det det er. Jeg 
syns det er litt mye misvisende informasjon som er ute og går, og man prøver å være 
noe man ikke er, på en måte. Da blir det litt useriøst, det blir litt naivt (Gunn). 

Som det kommer frem i gjennomgangen av wicca tidligere, er  den heller tvilsomme 

påstanden om at wicca representerer en flere hundreår gammel tradisjon, noe flere wiccanere 

selv er klar over, så utsagnet over kan tyde på en heller overfladisk kjennskap til wicca som 

religion. Men det kan også vitne om en mer kildekritisk tilnærming til religion, noe som er 

Antroposofien er en videreføring av teosofien av den østeriske esoterikeren Rudolf Steiner 23

(1861-1925), og plasserer seg slik i kategorien New Age. Jeg ser det ikke som relevant å gå nærmere 
inn på hva antroposofi går ut på her. 
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interessant. Flere av de jeg har intervjuet har enten høyere utdannelse eller er ivrige lesere av 

faglitteratur, så det kildekritiske aspektet kan være noe de tar med seg derfra. Samtidig vil vel 

kanskje forsøket på å bringe norrøn mytologi inn i en moderne kontekst i seg selv 

fremprovosere en kildekritisk tilnærming, særlig siden mye av det skriftlige kildematerialet er 

nedtegnet av kristne i ettertid. Den gjengse oppfatningen i Bifrost om at åsatro ikke er en 

videreføring av den norrøne religionen, men en moderne religion inspirert av norrøn 

mytologi, vil nok også føre til at kildene leses inn i en moderne kontekst med kritiske briller. 

Et kildekritisk blikk vil nødvendigvis føre til at man anser andre religiøse tradisjoner som 

ikke er like kritiske til sine kilder, som mer useriøse. 

Det er to helt forskjellige tradisjoner egentlig [wicca og åsatro], men vi kan gjerne ha 
mye sympati for hverandre. Jeg vet om mange åsatroende som er med i Nordisk 
paganistforbund [NP] for eksempel, og det er medlemmer i NP som også er med i 
Bifrost. Så det er forholdsvis uproblematisk og greit sånn. Men hovedforskjellen er jo 
at åsatro baserer seg på norrøn tradisjon, og wicca baserer seg på skriveriene til 
Gardner (Bjørn, intervju nr. 2). 

Formuleringen «skriveriene til Gardner» vitner også om et litt nedlatende syn på wicca – i 

hvert fall på kildegrunnlaget, om ikke på wicca som helhet. Bifrost-medlemmene virker å 

være av den oppfatningen at det norrøne kildematerialet er overlegne Gardners materiale som 

kilder til konstruksjonen av en moderne religion. At de norrøne kildene er en del av den 

skandinaviske kulturarven, vil også være med på å underbygge denne oppfatningen. Samtidig 

har wicca og åsatro mange fellesnevnere i det rituelle: Ritualene gjøres i hovedsak ute i 

naturen, man har sirkelen som utgangspunkt, den religiøse erfaringen og det mer stedegne 

perspektivet på det guddommelige ligger til grunn. 

Brun åsatro 
Det er gjerne et sånt spørsmål en får ‘er dere sånne Vigrid-folk?’. Det på en måte 
det…[utydelig] de nidingene i Vigrid, de klarer jeg ikke ta seriøst utover at de har 
holdninger som er farlige. Ut over det så er de så latterlige, det er ikke måte på! Det 
er en organisasjon styrt av en femtiårig fraskilt gammal fyr som liker å menge seg 
med småjenter. Det klarer jeg ikke ta helt seriøst. Men samtidig, det representerer noe 
farlig det som disse her indoktrineres. De blir fortalt mange ganger at det her er 
åsatru og at det er Odins folk, et cetera. Det er et konsept som jo er helt vanvittig. 
Han har skrevet om Fader vår så det passer med Odin, og liker å titulere seg selv som 
profet (Njål). 
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Mine informanter er unisone i sin kritikk av brun åsatro, og da spesielt Vigrid i norsk 

kontekst. Vigrid og leder Tore W. Tvedt har fått adskillig større plass i norsk media enn hva er 

tilfellet for Bifrost. Bifrost-medlemmene har slik jeg har oppfatter det ikke noe ønske om å 

figurere mye i media, da deres innfallsvinkel til religion som et privat og personlig prosjekt 

ikke samstemmer med at enkeltpersoner skal ut og definere hva åsatro er på vegne av en  

større gruppe. Generelt virker jo også media å være mer interessert i «farlige» organisasjoner 

som Vigrid, enn i paganistiske grupperinger som Bifrost som ikke utgjør noen stor ideologisk 

trussel mot det norske samfunnet. Som en av informantene sier: «Vi går ut i skogen og 

brenner litt bål, gjør et stille lite offer. Det blir ikke de store overskriftene av det» (Bjørn, 

intervju nr. 1).

Før Vigrid begynte å bli kjent i media, så var det veldig greit å kunne si at ‘jeg er fra 
Bifrost og er åsatroende’ og folk sa ‘å, så interessant, jeg visste ikke at det fantes noe 
sånt, kan du fortelle mer om det’. Mens etter at Vigrid har begynt å figurere mer i 
media, så blir det veldig ofte at når jeg forteller at jeg er fra Bifrost og åsatroende, så 
‘å, er du nazist?’ ‘nei, jeg er ikke nazist’. Da må du begynne å forklare fra den 
grunnen i stedet, og det er litt kjipt for du må på en måte definere deg selv ut fra noen 
du ikke liker, istedenfor å bare kunne definere deg selv som den du er (Bjørn, intervju 
nr. 2). 

Her påpekes også utfordringen Bifrost-medlemmene har i at de må definere seg selv i lys av 

noe de selv ikke anser seg å være en del av; den brune åsatroen. Oppfatningen av brun åsatro 

er at dette er folk som bruker den norrøne mytologien som et skalkeskjul for en rasistisk og 

fascistisk ideologi som ikke har noen klangbunn i det norrøne samfunnet. Dette kommer i 

klartekst frem i følgende sitat: «I hovedsak så vil jeg påstå også at de er stort sett veldig 

ureflekterte angående religion og åsatro. Det er en veldig...det er et skalkeskjul for å gjøre 

rasisme til noe mer interessant enn det det er» (Bjørn, intervju nr. 1). 

   Det virker som at eksistensen av den brune åsatroen er det som i sterkest grad er med på 

å definere Bifrost blant utenforstående: Gjennom å bli konfrontert med spørsmål som «er 

dere sånne Vigrid-folk?» blir de nødt til å definere seg i kontrast til det Vigrid står for. På 

Bifrosts hjemmesider presiseres det at: 

Åsatrufellesskapet Bifrost tar avstand fra enhver form for diskriminering på grunnlag 
av kjønn, herkomst eller seksuell legning. Vi ønsker å benytte oss av de gamle 
norrøne symboler og andre uttrykk for hedensk sed, slik at dette ikke lenger skal 

�59



kunne knyttes til nazisters og nynazisters misbruk gjennom historien . 24

    
Vi mener det er en hedensk skikk å ønske alle velkommen. Vi mener at et 
flerkulturelt samfunn er en sunn utvikling fordi man har mye å lære av andre, og at å 
møte mennesker med en annen kulturell bakgrunn gir rom for refleksjon over egen 
praksis . 25

I kontrast til dette, kan man på Vigrids nettsider lese: 

Åsatru er som en Nordisk blodsreligion mere en generell oppfatning av vår nordiske 
helhet og genetiske utvikling som folk. Det har gitt oss en felles moralsk oppfatning 
og verdensanskuelse og er en del av vår kulturelle arv som vi bør ta vare på og 
videreutvikle. Siden vi idag er truet av utslettelse som føres som en krig mot oss på 
alle plan er det naturlig for meg som mann å helle mot de delene av vår forfedres tro 
og kultur som går på krig og kamp . 26

Videre svarer Tore Tvedt på spørsmål om sitt syn på Hitler at: 

Du kan godt være en Vigrider uten å hedre Hitler selv om jeg personlig ser på Hitler 
som en fredens mann og Europas hvite ridder som forsøkte å redde oss fra jødisk 
overherredømme og senere utryddelse. Desverre tapte Tyskland og deres allierte den 
2. verdenskrig og i dag ser vi resultatet. De europeiske land innenfor NATO-systemet 
er redusert til slavestater for de jødiske finanskreftene som styrer oss . 27

Vigrids nettsider preges av forherligelse av Hitler og det tredje riktet, konspirasjonsteorier, en 

utstrakt demonisering av jødenes rolle i historien, og et sterkt fokus på den hvite rases påstått 

utsatte posisjon. Den norrøne mytologien kommer i andre rekke. Dette vitner igjen om at 

Bifrost og Vigrid har få eller ingen referansepunkter ut over bruken av den norrøne 

mytologien.  

   Et viktig poeng som ble tatt opp i et av intervjuene var eierskapet til de norrøne 

symbolene. I forbindelse med at det i 2010 ble en stor sak i norsk media at norske styrker i 

Afganistan brukte kampropet «til Valhall!» og norrøne symboler i sin krigføring da dette ble 

koblet til nynazisme (se for eksempel Andersen et al 2010, Arnesen 2011), tok informanten 

kontakt med flere aktører i media for å komme med sine synspunkter på bruk av norrøne 

https://www.bifrost.no/om-bifrost, 02.10.1624

https://www.bifrost.no/om-bifrost/religionspolitisk-plattform, 02.10.1625

http://www.vigrid.net/elevstud_asatru2.htm, 02.10.1626

http://www.vigrid.net/elevstud_aknazi.htm, 02.10.1627
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symboler. Den eneste som ville høre var Klassekampen, hvor hun fikk publisert en kronikk. 

Hun kommenterte i forbindelse med dette: 

Nå har jeg aldri vært i militæret, jeg har aldri vært soldat – takk og lov, egentlig – 
men det virker jo naturlig for meg at man henter inspirasjon fra en…Man må kunne 
se det som en krigerreligion eller et krigersamfunn hvor dette stod veldig sterkt, dette 
med å dø i strid og komme til Valhall, og alle disse symbolene rundt det. Så tenker 
jeg at…Jeg ser ikke at det er noe rart i det at de vender seg mot det. Og hvis man da 
skal nekte dem det, og nekte å bruke disse symbolene og nekte dem å bruke disse 
ordene…Norske krigsskip har jo vært kalt opp etter norrøne guder og makter – det er 
det jo lang tradisjon for. Skal man gå bort fra det da, og til fordel for hva da? Da har 
man på en måte gitt bort store deler av kulturarven, tenker jeg. Hvis man nå sier dette 
kan man ikke bruke, fordi det er så problematisk, så har man tapt – og ikke bare når 
det gjelder Bifrost og religionen og åsatro som sådan – men en stor del av den 
norrøne kulturarven har man da rett og slett bare gitt vekk! Og det synes jeg er 
problematisk. At ikke flere ser den vinklingen på det, at det dreier seg om vår felles 
historie her og skal vi bare overlate alt til disse brunskjortene, og si det får dere bare 
få liksom? (…) Det er en stor del av historien vår dette her og det må vi nesten 
kjempe litt for! Vi ser jo i Tyskland så er det enkelte runer nå som er forbudt i bruk, 
ikke sant, og da har man tapt da. Da har man gitt det bort. Jeg vil ikke at vi skal 
komme dit (Lin, intervju nr. 2). 

I en artikkel i VG intervjues feltprest Alf Petter Hagesæther, som har problemer med at 

elementer fra norrøn mytologi brukes av norske soldater. Han trekker umiddelbare 

forbindelser mellom norrøne symboler og nazisme, men når han blir spurt om han tror det 

ligger nazistiske sympatier bak denne symbolbruken svarer han: «Nei, det har jeg ingen 

formening om. Poenget er at de bruker symboler som kan dra linjene til nazismen. Jeg tror 

ikke det er bevisst. Men jeg har heller ikke fått noen forklaring på hvorfor de bruker disse 

symbolene» (Andersen et al 2010). Dette sitatet kan illustrere et eksempel på den type 

fordommer Bifrost-medlemmene møter når de definerer seg som åsatroende. De må da, som 

nevnt over, definere seg selv i kontrast til en ideologi som står fjernt fra deres egen . Jeg 28

anser det ikke som relevant å dykke videre ned i problematikken rundt bruken av norrøne 

symboler her, men synes det er et viktig poeng å trekke frem, særlig fordi flere av mine 

informanter har nevnt dette som et problematisk tema . 29

 Dette gjelder også i forhold til det nyere fenomenet Soldiers of Odin, en innvandringskritisk 28

borgervernforening, se for eksempel Ravndal 2016.

 Se for eksempel Asprem 2008:61-62 om høring av såkalte «nazi-symboler»29
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Forholdet til naturen 
Som tittelen på oppgaven antyder, spiller naturen en sentral rolle i Bifrost, særlig fordi den 

religiøse praksisen virker å være uløselig knyttet til naturen, men også fordi den norrøne 

mytologien i stor grad har sin forankring i naturkreftene og årets gang. I det følgende vil jeg 

se litt på hva informantene sier om sitt eget syn på naturen og naturkreftene.  

Så tenker jeg det at Norge har også en sånn type stedegen religiøsitet da. En slags 
kraft som kommer opp av jorda, men som også har med kulturelle tradisjoner og 
landskap og sånne ting å gjøre. Så for meg så ville det vært helt naturlig om en 
afrikaner, for den saks skyld, hadde kommet til Norge og blitt grepet av stedegenheten 
og ønske å praktisere åsatru, så det ville være en helt naturlig tanke for meg da [ler]  
(…) Det å forsøke å fortelle om troll til indiske unger; de skjønner jo ingenting, vet 
du, for du kan ikke skjønne norske troll om du ikke har et begrep om landskapet her 
(Loft). 

Jeg husker en gang jeg satt i Ohio og kikka på tordenværet som kom over himmelen. 
Der er det helt flatt og du kunne se det langt langt unna, så kom det over deg og så 
forsvinner det igjen i horisonten på en helt annen måte enn det gjør her. Det var en 
tordengud der også, men jeg vet ikke hvem det er. Jeg kjenner den ikke (Bjørn, 
intervju nr. 1). 

Stedegenhet var noe som ble nevnt flere ganger i løpet av mine intervjuer. Jeg forstår det slik 

at informantene kjenner på krefter som ligger i landskapet og naturen; de er særegne for et 

gitt sted og må respekteres som noe eget. Dette vitner om en type religiøsitet som er sterkt 

forankret i naturen – noe som jo også er typisk for paganisme. Det er interessant at de 

kreftene som de kjenner nærværet til i det norske landskapet er de de føler en tilknytning til 

og føler seg hjemme blant. I dette kan man lese at de mener det skapes en naturlig forbindelse 

mellom mennesket og den type landskap man vokser opp i eller bor i over lengre tid. Her er 

det viktig å presisere at det ikke er snakk om en forbindelse mellom religion og etnisitet. Alle 

jeg intervjuet var tydelig av den oppfatningen at åsatro ikke er knyttet spesifikt til nordmenn 

eller skandinaver, slik blant annet Vigrid mener. Det som er poenget er vel heller at naturen 

man lever i er med på å definere den religiøse opplevelsen, ikke ens etniske identitet. 

Jeg tror havet generelt også...det forholdet nordmenn bestandig har hatt til havet er at 
vi drar dit for å fiske etter mat. Det  er Njord. Men så har vi også fareelementet med 
havet som er at havet er uregjerlig og det kan dra deg under, det er Æge og Ravn og 
døtrene (Bjørn, intervju nr. 2). 
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Sitatet over er et eksempel på hvordan den norrøne mytologien ses på som bilde på naturen 

og naturkreftene. Gudene representerer orden eller kosmos, og jotnene representerer kaos. 

Dette er et ganske representativt bilde på hvordan flere av informantene har forklart at de 

bruker mytologien som metaforer for naturen. Slik hvert menneske er identifisert med et 

navn, er naturkreftene identifisert som en gud, gudinne, jotun, jotunkvinne eller annen makt. 

Ikke alle opplever denne parallellen som like klar, men jeg oppfatter det som om alle de jeg 

har snakket med ser en sterk forbindelse mellom mytologi og natur. 

   Et annet medlem forteller om et sted han brukte å gå tur med hunden sin når han var 

liten: 

Der var det et utsiktspunkt hvor jeg huska jeg alltid tok pause på, for det var en flat 
stein som var veldig fin å sitte på og se ut over Mjøsa, og da så du ut mot 
Totenlandet. Det jeg da fant ut når jeg begynte på barneskolen, var at den steinen 
hvor jeg alltid følte meg veldig rolig når jeg satt der sammen med bikkja og så på 
utsikten, var en gammel årstein (…) Det er en gammel offerstein, som var brukt til 
smøreoffer i vikingtid. Det har vært gjort undersøkelser på den. Det fant jeg ut i 
ettertid. Det er kanskje det stedet i verden, hvor jeg har jeg alltid har følt mest ro og 
følt meg mest veltilpass. Og når man da blir litt eldre og finner ut at ja da var det 
egentlig ikke så rart at jeg fikk igjen...Poenget er at jeg fikk igjen mye av den samme 
følelsen når jeg så ble med på blotshandling, altså med på blot og med på seremonier 
og sånn, så fikk jeg igjen noe av den følelsen, den ga gjenklang. Jeg kjente igjen den 
roen, hele den bedagelige følelsen av å sitte der på steinen og se sola gå ned (Njål). 

Igjen er det opplevelsen av en forbindelse til naturen – da spesielt gjennom blotene – som 

trekkes frem. Samtidig vil jeg påpeke at informanten sitert over definerte seg som en utpreget 

urban person som ikke kunne tenke seg å bo på landet nå som voksen. Dette kan nok til dels 

sies om flere av informantene, så det er ikke slik at dette natursynet nødvendigvis gjør at man 

føler at man må oppholde seg mest mulig ute i naturen – selv om dette også var viktig for 

noen. Et medlem bodde når det første intervjuet ble gjort i større by, og var veldig aktiv i 

blotslag. I oppfølgingsintervjuet gjort noen år senere hadde hun flyttet langt ut på landet, og 

var ikke lenger aktiv i blotslag. Dette forklarte  hun på følgende måte: 

Jeg bor jo midt ute i skauen. Jeg kjenner jo på naturkreftene hele tiden, men jeg 
trenger ikke navngi dem nødvendigvis. Forskjellen på det å bo i by og være med på 
paganistiske ritualer av den ene eller andre sorten, er at da går du ut av hverdagen og 
inn i noe spirituelt eller naturreligiøst i en setting, men når du bor ute i skauen, så har 
du det rundt deg hele tiden. Så du trenger ikke ritualisere og kommunisere med 
naturkrefter for du har dem rundt deg hele tiden. Du trenger ikke påkalle noe som 
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helst når du bor midt i det (Heid, intervju nr. 2). 

Her spiller åpenbart naturen hovedrollen i opplevelsen av det spirituelle og definisjon av egen 

religiøsitet. Informanten sa forøvrig at det ikke nødvendigvis var slik at hun hadde lagt all 

bloting bak seg, men at det ikke føltes like viktig for henne å gjøre blot sammen med andre 

etter at hun flyttet fra byen. 

Jeg har vært mye ute i skog og mark, og har alltid likt meg ute i naturen. Jeg syns 
akkurat det å bruke det med landvetter, tusser og troll som representanter for naturen 
og den verdenen som vi har rundt oss som noe som gir mye mer mening enn å sitte på 
en kirkebenk og bekjenne synder som jeg ikke vil vedkjenne meg i hvert fall [ler] 
(Magne). 

Her er man igjen inne på det jeg så på innledningsvis i dette avsnittet; at man i større grad 

føler seg hjemme i den norrøne mytologien – og her spesielt sammenlignet med 

kristendommen – sitt eget liv og sin egen hverdag tatt i betraktning. Jeg tolker det dit at det er 

kombinasjonen av at man føler et nært forhold til norsk natur og at den norrøne mytologien 

har sitt utgangspunkt i den samme naturen, som gjør åsatro til et relevant religiøst alternativ 

for informantene. 

Oppsummering 
Gjennom å lese sitatene over sitter man igjen med inntrykket av en klar tendens til sterk 

motvilje mot alle former for kollektive retningslinjer for hva det enkelte medlem skal tro og 

mene. Det kan virke som et felles utgangspunkt at dette er individer som er interessert i et 

fellesskap av åndelig søkende hvor man kan hente inspirasjon fra hverandre, men at det aldri 

skal være noe individ som leder an i en slik søken. Om et individ tar føringen, skal det bare 

være i form av en guide eller vegviser som kan hjelpe andre videre på sin egen veg. Blant 

åsatroende er det et veldig klart prinsipp om at man ikke aksepterer noen form for rasisme, 

etnisk, nasjonal eller religiøs følelse av overlegenhet. Slik sett kan den brune åsatroen – da 

spesielt Vigrid i norsk kontekst – ideologisk sett sparke Bifrost til venstre, selv om kanskje 

ikke medlemmene selv opplever det slik. For en utenforstående kan Bifrost lett, gjennom sitt 

mantra om likeverdighet og sosialt flate struktur, minne om politiske parti på venstresiden, 

noe som muligens kan påvirke hvilke personer de tiltrekker seg. Dette inntrykket kan til dels 
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også dannes fra åsatroendes syn på New Age, hvor de generelt er sterkt kritiske til det 

materialistiske og pengeorienterte fokuset man ofte ser i dette miljøet, da særlig på 

arrangementer som for eksempel Alternativmessa. Fra dette kan man trekke paralleller til et 

mer anti-materialistisk livssyn som man også finner på venstresida. Dette blir imidlertid 

spekulasjoner fra min side, i og med at jeg ikke har kartlagt den politiske orienteringen innad 

i miljøet. Høvdingen sa forøvrig at han mente at de fleste politiske ståsteder var representert i 

Bifrost, og at de for eksempel har medlemmer som befinner seg på begge sider i 

rovdyrdebatten. 

   Det er i Bifrost snakk om en samling sterke individer, men samtidig et kollektiv som kan 

ha en egobremsende effekt. I mine intervjuer, ble det flere ganger referert til en episode hvor 

en islending med en klar personlig agenda skapte splid innad i Bifrost. Han mente at han som 

islending hadde et nærmere forhold til den opprinnelige åsatroen, og dermed burde ha en mer 

fremtredende rolle i hvordan Bifrost definerte seg som religiøst fellesskap. Dette endte med 

en splittelse, hvor en mindre gruppe brøt ut av Bifrost og startet for seg selv. Denne motviljen 

mot autoriteter er altså ikke bare noe man finner på det rent teoretiske plan, men noe som 

også slås ned på i praksis i Bifrost.  

   Kristendommen virker i stor grad som styrende for hvordan medlemmene i Bifrost 

definerer seg selv. Som jeg allerede har vært inne på, er de motstandere av en hierarkisk 

religiøs struktur, slik åsatroende oppfatter at kristendommen har. En annen viktig kontrast 

som trekkes frem er hvordan de ikke kjenner seg igjen i en monoteistisk guddom og et 

dualistisk verdensbilde, hvor man setter det gode opp mot det onde. I den norrøne mytologien 

finner man også et dualistisk verdensbilde, men her står kontrasten mellom kosmos og kaos, 

og dette er en deling som i større gard resonnerer med informantenes egen virkelighets-

forståelse. Etter mine intervjuer sitter jeg igjen med inntrykk av at dette er personer med et 

bevisst forhold til eget følelsesliv, og at det er viktig for dem at et kompleksiteten i dette 

reflekteres i mytene som danner bakteppe for deres religiøse ståsted. De anser kristen-

dommen, med Gud hevet over mennesket, eksisterende i en overjordisk sfære hvor 

menneskelige følelser og problemer ikke eksisterer, som lite troverdig eller irrelevant. På den 

andre siden kan man spekulere i om kristendommens monoteisme gjør at mine informanter i 

kontrast føler en motvilje mot å forenkle egen mytologi, og at kompleksiteten og polyteismen 

i det norrøne verdensbildet får en verdi i seg selv, i å stå som en motpol til det kristne. 
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   Når det gjelder sammenligninger innenfor en nyreligiøs kontekst, tegner det seg et bilde 

av at man innen moderne åsatro vektlegger at man bygger på det som oppleves som et mer 

autentisk grunnlag enn hva som er tilfellet for for eksempel wicca. Selv om man vedkjenner 

seg at den religiøse praksisen har mange fellestrekk og at man har et felles utgangspunkt i 

vektleggingen av naturen som religiøs plattform, er det de skriftlige kildene som utgjør 

grunnmuren i åsatroen. Det er disse som gir dem en følelse av å ha et mer solid fundament 

enn hva som er tilfelle for mange andre nypaganistisk grupperinger. Åsatroende vil ikke 

nødvendigvis definere seg som bedre enn andre paganister, men identifiseringen med det som 

oppleves som den norrøne «autentiske» religionen kan være et sentralt element i definering 

av eget religiøst ståsted. 

   Koblingen mellom natur og mytologi anser jeg som det mest sentrale og definerende 

punktet for Bifrost. Det at man i stor grad ser den samme naturen rundt seg i dag som det 

refereres til i de norrøne mytene, er med på å gi dem liv og relevans. Selv om samfunnet 

mytene stammer fra er veldig forskjellig fra vårt samfunn i dag, kan man likevel se 

fragmenter av fellestrekk og her er fellesnevneren forholdet til naturen. Man kan i dag bruke 

de norrøne mytene som bilder på naturkreftene uten at dette føles anakronistisk og kunstig. 

Det ville det blitt om man la en bokstavelig forståelse til grunn, men det er det som nevnt 

ingen av de jeg har snakket med som har gjort. Det er vel flere enn bare medlemmene i 

Bifrost som kan kjenne på at det ligger udefinerte krefter i naturen. Når mine informanter 

ønsker å sette ord på disse kreftene ved bruk av navn og begreper fra norrøn mytologi, vitner 

dette om et ønske om å løfte betydningen naturen har for dem inn i en religiøs sfære.  
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5. Hvorfor Åsatrufellesskapet Bifrost? 

People in the West are just beginning to retrieve ritual from the pits of their ancestral 
consciousness. Most of the time I see it coming out as fossilized debris that needs to 
be reinfused with life (Somé 1993:41) 

So yeah, my people figured out that maybe there’s something at the back of it all, a 
creator, a great spirit, and so we say thank you to it, because it’s always good to say 
thank you. But we never built churches. We didn’t need to. The land was our church. 
The land was our religion. The land was older and wiser than the people who walked 
on it (Gaiman 2001:456) 

Sitatene over er valgt ut fra en ikke-akademisk kontekst for å fungere som en illustrasjon på 

det jeg anser som helt sentralt med Bifrost som religiøst prosjekt, nemlig gjenopplivingen av 

ritualer, og en søken etter en spirituell tilknytning til naturen.  

   Jeg skal i det følgende forsøke å flette sammen alle trådene fra gjennomgangen av 

paganisme, åsatro generelt, occulture og Bifrost over og gjennom dette gi svar på 

problemstillingene satt innledningsvis: Hvilke religiøse behov er det åsatroen dekker hos 

medlemmene av Bifrost? Hva anses som verdifullt og særegent ved åsatro og norrøn 

mytologi? Hvilken motivasjon ligger det bak å trekke frem en utdødd religiøs tradisjon i det 

21. århundret? Hvordan brukes naturen som kilde til religiøs inspirasjon og erfaring? 

Hvordan tolkes og forstås koblingen mellom naturen og den norrøne mytologien? 

Bifrost – en ny, norsk naturreligion? 
Det meste av rituell praksis i Bifrost foregår ute i naturen , så det er åpenbart at naturen 30

spiller en viktig rolle. Fra mitt innsamlede materiale kan det virke som det er en todelt 

drivkraft bak hvordan informantene utfører og utformer sine ritualer: Hovedmotivasjonen 

kommer fra en spirituell søken hos hver enkelt, men det virker også å være en «ekstern» del 

hvor opplevelsen av krefter i naturen er med på å forme hvordan den religiøse praksisen blir. 

   Som nevnt over så er det viktig at de som praktiserer åsatro gjør de stedegne maktene, 

eller vettene, oppmerksomme at de skal utføre et blot, og at de gjør et offer for å få deres 

tillatelse. De opplever med andre ord at det er krefter i den fysiske naturen rundt dem som de 

 Natur kan i seg selv være et vanskelig begrep å definere, men jeg lener meg her på Peter Beyers 30

definisjon: «Nature (is) the total world available to us through our five senses, but excluding those 
portions which we deem to be technically, humanly and therefore artificially created» (Beyer 1998:11)
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må kommunisere med for i det hele tatt å kunne utføre et vellykket blot. Samtidig er det flere 

av informantene som har fortalt at de har blitt kjent med nye aspekter ved guder og gudinner 

gjennom blotene, så her må de mene at de har oppnådd en transcendent kontakt, som har lært 

dem noe de ikke visste fra før.  

   Blotene er en form for kommunikasjon med naturkreftene, men det refereres også til at 

bare det å oppholde seg i naturen i en ikke-rituell kontekst, kan gi en spirituell opplevelse. 

Sitatene hvor det fortelles om at man har ulike guder og makter alt etter hvor man befinner 

seg geografisk, vitner også om at opplevelsen av naturkreftene ikke bare er noe som ligger i 

det enkelte mennesket, men er knyttet til den fysiske naturen rundt dem. Dette kan minne om 

Max Müllers tilnærming til religion, hvor han knytter opprinnelsen til religion til menneskets 

spirituelle møte med naturen: «[T]he infinite was perceived in the finite phenomena of nature, 

till those phenomena themselves were conceived and named as endless beings» (Müller 

1898:148). Poenget til Müller var at han mente religion ikke kunne ha oppstått som et 

abstrakt begrep: «[W]hat is really important is to understand that mankind did not begin with 

the abstract concepts of infinity, still less of the absolute, whatever that may mean, but with 

the simplest perceptions which, in addition to their finite contents, implied likewise 

something beyond the finite» (Müller 1898:142). Hans videre forklaring om at myter oppstod 

i form av «a disease of language» hvor de opprinnelige navnene på naturfenomenene ble 

misforstått og brukt videre i en annen betydning, er dementert i senere forskning og Müller er 

lite brukt innen religionshistorie etter dette (Kirk 1974:43). Selv om hans observasjon om 

sammenhengen mellom natur og menneske er hypotetisk, minner den om de åsatroendes  

forhold til naturen og er derfor interessant å trekke frem i denne sammenhengen. 

  Den amerikanske religionshistorikeren Cathrine Albanese skrev i 1990 en bok om 

naturreligion i Amerika, hvor hun beskriver den historisk utviklingen som følger: 

Throughout the history of Western culture, at least, religious reflection has been 
preoccupied with three great symbolic centers, two of them more persistently, 
especially in certain forms of Protestantism. The three are the familiar trinity – God, 
humanity, and nature – and it is, of course, God and humanity that have been more 
pondered and nature that has formed the third and less noticed center among them. 
Within the theological speculation that forms the Judeo-Christian tradition, God has 
been clearly named as the sole and monolithic claimant to the religious throne. But 
humans and nature, as creatures of God and objects of loving providence, have shone 
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in borrowed light. Thus, within the structure of the symbols, the way always lay open 
(…) for a more emphatic turn in another direction (Albanese 1990:7). 

I denne sammenhengen definerer hun naturreligion som «a symbolic center and the cluster of 

beliefs, behaviors, and values that encircles [nature]» (Albanese 1990:7). Med andre ord er 

naturreligion en form for religion som setter naturen i sentrum, men som også har mennesket 

og gud(ene) som bærende elementer. Moderne åsatro representerer i denne sammenhengen en 

type religion som både har det guddommelige, mennesket og natur som  sterke symbolsentre, 

og disse virker til dels også å overlappe eller gli inn i hverandre. Likevel mener jeg naturen 

veier tyngst i og med at den fremtrer som en definerende kilde til religionen: Blotene gjøres 

ute i naturen, og det norrøne gudepanteonet tolkes ofte som uttrykk for krefter i naturen. 

   Den britiske religionsforskeren Prudence Jones hevder det er en vesentlig forskjell 

mellom nyere amerikansk og europeisk naturreligion i at: 

[In Europe] the native, nature-based tradition formes the background to everyday life, 
embedded in place names, in civic and rural ceremonies, in historical tradition, and 
even in Christian ritual. Modern Paganism or nature religion in Europe cannot be 
seen simply as an imaginative reaction agains Puritan reality, but must include a 
reconnection with, a bringing to consciousness of, an outlook which is already 
contained in the existing cultural framework. Paganism in Europe is simply (…) a 
case of bringing widespread principles and practices to awareness and recasting the 
ancient ones into an appropriate form for the present day (Jones 1998:77) 

Dette er et viktig poeng når det gjelder moderne åsatro; de begynner ikke på bar bakke, men 

har et fundament de kan bygge på, først og fremst i form av skriftlige kilder til norrøn 

religion, men også til dels i arkeologiske kilder og i stedsnavn. Dette er kilder som geografisk 

sett knytter seg til Norden og Skandinavia, så slik sett har de fortrinn foran åsatromiljøer 

utenfor Norden i at de oppholder seg i den naturen og det klimaet som den norrøne 

mytologien refererer til. Det at de har disse unike kildene gjør at de selv mener de har et mer 

solid kildegrunnlag enn hva tilfellet er for for eksempel wicca. På den andre siden kan nok 

det å bruke kilder som er en del av den norske kulturarven og godt plantet i fortiden, virke 

anakronistisk for mange. Men for å følge mer spesifikt det Jones tar opp i sitatet over, kan de 

også basere seg på hedenske skikker som er videreført utenfor sin opprinnelige kontekst. 

Jones mener videre: 
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The European Pagan tradition has proved remarkably resilient in preserving and 
adapting its rituals for keeping human consciousness in touch with the world of 
natural forces. Sometimes adapting itself to Christianity, sometimes disguising itself 
as ‘neutral technology’, it has fulfilled its age-old function of making human beings 
feel at home in the world around them (Jones 1998:85). 

Vi kan kjenne igjen dette i at man setter ut grøt til nissen på julaften, leter etter egg som 

påskeharen har lagt ut i påsken, eller at svenskene danser rundt maistangen ved 

Midtsommars. Jeg er usikker på hvor innarbeidd fokus på fragmenter av hedensk praksis er i 

Bifrost, men flere av mine informanter har uttrykt stor interesse for folketro og gamle 

hedenske skikker. Gjennom å lete frem disse, kan man i følge Jones finne spor av religiøs 

praksis med røtter tilbake til førkristen tid, eller i det minste se omrisset av et førkristent 

tankesett. Som Jones er inne på, preges ofte disse skikkene av å være en form for 

kommunikasjon med naturkreftene rundt oss, noe som overlapper med Bifrosts religiøse 

prosjekt. 

   Med utgangspunkt i Albanese mener jeg at Bifrost kan kategoriseres som en 

naturreligion. Nå ligger dette begrepet nært opp til paganisme, men jeg synes likevel det har 

noe for seg å kategorisere moderne åsatro som naturreligion gjennom at dette begrepet – i 

større grad enn begrepet paganisme – ytterligere fremhever at det er naturen som er det 

symbolske senteret for åsastroen. Natur i denne sammenhengen omfatter, etter mitt syn, en 

kombinasjon av den norrøne mytologien som metaforer på naturkreftene og den faktiske 

fysiske naturen rundt oss. Å kategorisere åsatro som en ny form for naturreligion gjør det 

også lettere for folk som ikke er kjent med Bifrost å skjønne hva de står for. 

   Ved å analysere sitatene over om forholdet til naturen, sitter jeg igjen med inntrykk av at 

informantene anser den norrøne mytologien, med hele sin bredde av guddommer, makter og 

symboler, som et godt egnet språk til å sette ord på det de betrakter i naturen. I mytologien 

kan de både gjenkjenne fenomener i naturen, som for eksempel Tor i tordenværet, men de kan 

også bruke den norrøne mytologien til å bli bedre kjent med aspekter ved naturen, gjennom å 

dedikere et blot til makter de i utgangspunktet ikke vet så mye om, som eksempelet nevnt 

over hvor et blot ble dedikert til jotunkvinnen Hyrokkin. Med andre ord, de kan både sette 

ord på det de kjenner, men også utforske det de ikke kjenner ved hjelp av den norrøne 

mytologien. Målet virker å være et ønske om å bli kjent med naturkreftene, hvordan disse 

påvirker dem, og gjennom dette finne menneskets plass i naturen og kosmos. For å komme 
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tilbake til Albaneses definisjon av naturreligion, så søker åsatroende å vippe den allmektige 

protestantiske mannlige guden i kristendommen av tronen, og heller søke å reetablere naturen 

som et religiøst senter. 

Bruk av norrøn mytologi i en moderne kontekst 

Den norrøne mytologien er definitivt ikke en moderne konstruksjon, så hvordan er den 

relevant i dag? Som jeg har vært inne på over er en viktig motivasjon å bruke den norrøne 

mytologien som et språk for å kommunisere med naturkreftene, men hvilken annen 

motivasjon er det for å bruke norrøn mytologi i dag? 

   At den norrøne religionen tilhører fortiden og ikke representerer en levende religiøs 

tradisjon, gjør den på noen områder enklere å bruke enn hva som er tilfellet for andre 

naturreligioner, som for eksempel nordamerikansk indiansk religion, som ofte er et yndet 

objekt for religiøs inspirasjon i nypaganistisk sammenheng. Som eksempel på en «New Age 

Indian» trekker Albanese frem Sun Bear, halvt Chippewa-indianer med tysk-norske røtter på 

morssiden, som gjennom etableringen av The Bear Tribe Medicine Society, søkte å skape «a 

group of native and non-native people sharing the same vision, philosophy, and direction 

toward the Earth and the Creation around us» (Sun Bear sitert i Albanese 1990:156). Han 

kombinerer her tradisjonell indiansk religion med elementer fra New Age, som bruk av 

krystaller, «tree hugging» og kanalisering av seksuell energi. Dette har resultert i at han har 

blitt en kontroversiell skikkelse i tradisjonelle indianske miljø, hvor man i liten grad ønsker å 

dele sin religion utenfor sin etniske gruppe, og hvor det å følge tradisjonen står sterkt 

(Albanese 1990:162). Peter Beyer kommenterer nypaganistisk bruk av tradisjonell 

naturreligion i det følgende: 

Inasmuch as nature religion is globally oriented, individuals and groups construct 
their local differences in principle on the basis of universal traditions, or at least 
traditions that are, like those of the world religions, supposedly open for adoption by 
anyone and everyone. In addition, the combination of the elements of these traditions 
is also open for uncontrolled variation; as the Wiccans put it, if you harm no one, do 
as you will. But this is not alway as straightforward as it sounds. A good example is 
the mostly implicit conflict between aboriginal peoples seeking to reconstruct their 
own  nature-religion-based particularity on the basis of what they see as their own 
traditions, and those non-aboriginals attracted to the expressive power of those same 
symbolic resources. To some degree, the construction of aboriginal particularity, as 
elsewhere, depends on being able to control those ‘unauthorised’ ways will tend to 
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weaken the particularizing power of these elements for the aboriginal people 
themselves (Beyer 1998:20). 

Denne problematikken slipper man i Bifrost; her står man fritt til å utforske den norrøne 

mytologien og tolke den inn i en moderne kontekst uten at dette fører til konflikter med 

eksisterende religiøse tradisjoner. De kan innlemme nye elementer som trommereiser, 

meditasjon og en ritualstruktur inspirert av wicca, uten at dette oppleves som en svekkelse av 

en autentisk praksis, slik tilfellet er for Sun Bears blanding av tradisjonell indiansk religion 

og elementer fra New Age. Dette gir Bifrost en stor grad av frihet i sitt religiøse prosjekt. 

   Når det er sagt, er ikke bruken av norrøn mytologi i dag helt ukontroversiell, men 

kritikken kommer ikke fra religiøst, men fra akademisk hold. Dette fikk kom frem i klartekst 

da Bifrost like etter registreringen i 1998, søkte om navneendring fra «Bifrost» til 

«Åsatrufellesskapet Bifrost», noe som i første omgang ble avslått av Justisdepartementet 

under henvisning til at navnet «åsatru» kan virke krenkende på enkelte. Dette vedtaket ble 

klaget inn for Sivilombudsmannen, og Bifrost fikk medhold i klagen. Det kommer i dette 

vedtaket frem at: 

  
[D]epartementet ‘la avgjørende vekt på uttalelser fra professor fra Senter for studier i 
vikingtid og nordisk middelalder’. Disse var delvis av faglig karakter, der det ble gitt 
uttrykk for at åsatroen vil bli et historisk falsum. Det ble også uttalt frykt for at 
vikingtiden og åsatroen i fremtiden vil forbindes med høyreekstremisme og 
virkningen dette vil få for forskning og historieformidling på området (Fliflet 1999). 

Dette vitner om at fagmiljøet til dels også preges av de samme misforståelsene av hva Bifrost 

står for som de man kan finne i norsk media, og blant folk flest, nemlig at det er snakk om en 

form for rasistisk og nynazistisk religiøst samfunn. Samtidig impliserer utsagnet at Bifrost 

skulle ha som mål å gjenopplive en død religiøs tradisjon, noe som alle jeg har snakket med 

har avvist; mine informanter er veldig bevisste på at Bifrost er et moderne fenomen og ikke et 

forsøk på gjenskape et historisk fenomen.  

   Egil Asprem skriver at omtalte professor i uttalen fra Sivilombudsmannen er professor i 

religionshistorie ved Universitetet i Oslo, Gro Steinsland  (Asprem 2008:58). Steinslands 31

Jeg tok kontakt med Steinsland i forbindelse med denne oppgaven for å få hennes kommentarer på 31

hva som er problematisk ved å bruke norrøn mytologi i dag, men hun svarte at hun ikke ønsket å 
uttale seg om dette.  
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negative holdning til moderne åsatro kommer også klart frem i forordet til hennes bok Eros 

og død i norrøne myter (1997): 

Når jeg sier at jeg stadig erfarer at mytene fra en for lengst utdødd kultur angår 
mennesker i dag, må jeg straks legge til at jeg ikke er ute i et forkynnerærend. Jeg er 
ingen dyrker av norrøne guder, og jeg har ingen sans for forsøkene vi kan møte i våre 
dager på å gjenoppta dyrkelsen av Odin og Tor. Som religiøse skikkelser hører 
vikingtidens guder hjemme i en forgangen epoke, de har ikke noe å gjøre i vår kultur 
som trosobjekter. Gamle guder skal ikke gjenoppvekkes, ikke engang når hensikten 
er den beste, som for eksempel å tolke de norrøne guder som symboler på den 
økologiske sammenhengen vi alle er avhengige av (Steinsland 1997:12). 

Selv om mine informanter har vært klar over Steinslands skeptiske holdning til moderne 

åsatro, er de selv ivrige lesere av hennes bøker og hun nyter stor respekt i åsatromiljøet som 

kanskje den mest sentrale formidleren av kunnskap om norrøn religion i dag. Et medlem 

kommenterer dette slik: 

[Bifrost og Gro Steinsland] lever i to helt forskjellige verdener, som til dels bruker 
mye av de samme begrepene. Det er litt sånn...Jeg som har fysikk-bakgrunn 
får...håret på ryggen reiser seg når folk begynner å snakke om energier i flertall og 
New Age-folka begynner å forklare hvordan homøopati fungerer, og det er liksom 
‘Nei, det gjør ikke det!’ Men det er nok mye av det samme tror jeg. For hennes del så 
er ikke det vi driver med veldig interessant, og kanskje litt plagsomt (…) Vi skaper 
litt støy i hennes forskningsfelt, men vi har ikke noe å bidra med der heller (Bjørn, 
intervju nr. 1). 

Et viktig poeng her, er at siden Steinsland er den ledende autoriteten her til lands på norrøn 

religion vil hun nødvendigvis bli spurt til råds når det gjelder moderne åsatro, men dette er 

strengt tatt ikke innen hennes kompetanseområde. Bifrost er en nyreligiøs gruppering, ikke en 

historisk religion. Gjennom å etablere dette skillet, slipper Steinsland å assosieres med 

Bifrost, og Bifrost unngår å kategoriseres som en anakronisme. Det Steinsland og Bifrost har 

til felles er en begeistring for den norrøne religionen, og dette burde i utgangspunktet ikke 

være en polemiserende faktor. Jeg håper at min oppgave kan bidra til at Bifrost blir mindre 

uglesett i akademisk sammenheng gjennom at jeg gjør det klart at de er et nyreligiøst 

trossamfunn som på ingen måte søker å misbruke den norrøne mytologien i rasistisk eller 

nynazistisk øyemed. Bifrost er et religiøst samfunn som søker å utforske hvordan den norrøne 
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mytologien kan tokes inn i og brukes i en moderne kontekst, noe som jeg tror vil kunne 

hjelpe forskere på norrøn religion med nye perspektiver – om de selv åpner for det.  

   For informantene mine er det å kunne tolke sitt eget liv inn i mytologien viktig, og her 

ser de en verdi i mangfoldet som den norrøne mytologien representerer. I den norrøne 

mytologien finner vi, i tillegg til ordenskrefter i form av gudene og kaosmakter i form av 

jotnene, også et bredt spekter av mindre makter som for eksempel alver, dverger, vetter og 

diser. Steinsland mener det er nærliggende å tenke seg at disse maktene var omgitt av en langt 

rikere mytologi enn det de skriftlige kildene gir inntrykk av, da de som nedtegnet disse i 

middelalderen var mest opptatt av gudene og deres bedrifter (Steinsland 2005:247-248). Slik 

sett har åsatroende et potensielt bredt spekter av makter de kan sette seg i kontakt med 

gjennom religiøs praksis. Som Hyrokkin-blotet er et eksempel på, kan de ta utgangspunkt i 

fragmenter fra de skriftlige kildene, og bli bedre kjent med hva de står for gjennom for 

eksempel et blot. Her virker det å være en nærmest uuttømmelig kilde til religiøs utforskning 

– noe som skulle passe en åsatroende godt. Den norrøne mytologien kan slik sett også ha sin 

verdi i at den er til dels fragmentert; da blir det mindre klare føringer for hvordan den skal 

tolkes. Her får det enkelte individet stor frihet til tolkning av mytologien, og de står fritt til å 

velge hva de ønsker å legge vekt på, helt i tråd med tendensene innen occulture. 

Bifrost som religiøst fellesskap 
Hva motiverer mennesker med et sterkt behov for individuell religiøs tolkning og en aversjon 

mot religiøse autoriteter i alle former til å samle seg i et religiøst fellesskap? Hadde de ikke 

like godt kunne praktisert hver for seg? I det følgende vil jeg se nærmere på hvilke religiøse 

behov åsatroen dekker og hvilken motivasjon informantene kan ha for å søke seg inn i et 

religiøst fellesskap. 

Being modern or Western does not mean being devoid of trouble. I have come to 
suspect that in the absence of ritual, the soul runs out of its real nourishment, and all 
kinds of social problems then ensue (…) I suggest that the road to correcting these 
ills goes through the challenging path of ritual. I suggest that ritual not be simply 
copied from one civilization to another, but simply inspired by some culture still in 
touch with it. The soul of any man or woman craves for this touchstone to the inner 
self that puts us back in touch with our primal selves. In Western culture, the closest 
thing to a ritual I have seen is the liturgical ceremony, always charged with boredom, 
and in any case incomplete in what is seeks to accomplish – an intimacy with the 
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Divine (Somé 1993:97).  

Malidoma Patrice Somé er forfatter og lærer med opphav i Dagara-stammen i Burkina Faso . 32

Som barn ble han tatt ut av sin landsby av franske jesuitter for at han skulle få en vestlig 

utdannelse. Han rømte fra kostskolen han ble holdt på som 18-åring, og fant veien tilbake til 

sitt hjem i Dagara-stammen. Etter en lang og vanskelig prosess, hvor han måtte lære språket 

og kulturen å kjenne på nytt, ble han igjen et fullverdig medlem av stammen. I sitt voksne liv 

har hatt som sin misjon å formidle kunnskap om ritualers betydning til mennesker i den 

vestlige verden. Gjennom sin unike bakgrunn, står han med et ben i tradisjonell stammekultur 

og et ben i den industrialiserte vestlige verden. Mye av hans kritikk mot det vestlige 

samfunnet går på mangelen av betydningsfulle ritualer. Han anser mangelen på personlig 

kontakt med det guddommelige og undertrykkelsen av følelser i  ritualer, som et signal om at 

ritualene ikke fungerer slik de skal. Jeg mener mye av hans kritikk av kristne ritualer 

overlapper med den mine informanter har gitt til kjenne, og at hans teorier om betydningen av 

ritualer kan belyse motivasjonen medlemmene av Bifrost har for å søke sammen i et religiøst 

fellesskap. Jeg vil bruke noen sitater fra hans bok Ritual. Power, healing and community 

(Somé 1993) for å illustrere dette. 

What one acknowledges in the formation of the community is the possibility of doing 
together what is impossible to do alone (…) What we want is to create a community 
that meets the intrinsic need of every individual. The individual can finally discover 
within the community something to relate to, because deep down inside us is a 
craving for an honoring of our individualism (Somé 1993:49). 

Sitatet over er en god beskrivelse av hva som kan være noe av den grunnleggende 

motivasjonen for medlemmene av Bifrost til å søke sammen som et fellesskap, nemlig et 

ønske om anerkjennelse. I og med at de representerer en ganske marginal religiøs trosretning, 

kan det at de søker sammen i grupper som blotslag, hjelpe å validere hver enkelts religiøse 

verdensbilde. Når samfunnet rundt dem i liten grad kjenner eller forstår deres tro, kan de 

gjennom å søke sammen med likesinnede føle på en felles aksept og anerkjennelse. Det som 

forener dem er ikke det at de enes om en ortodoksi, men at de respekterer hverandre som 

individer, og at de har et felles prosjekt i å bruke naturen og norrøn mytologi som en kilde til 

 Somé har akademisk bakgrunn og flere akademiske grader, blant annet en doktorgrad i 32

litteraturvitenskap fra Sorbonne-universitetet i Paris, men i denne forbindelsen bruker jeg han mer i 
funksjonen av informant enn som forsker.
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religiøs inspirasjon. Dette er individer som anerkjenner hverandres individualitet, og de 

ønsker i hovedsak at hver enkelt skal tråkke opp sin egen vei i sin religiøse søken, og de 

støtter hverandre i dette prosjektet. Det er i dette fellesskapsfølelsen ligger slik jeg tolker det. 

Som episoden med islendingen som ønsket å innta en religiøs lederrolle i Bifrost jeg beskrev 

over viser, så blir det sagt klart ifra om at det ikke er akseptert at enkeltindivider skal legge 

religiøse føringer for andre; disse blir ekskludert fra fellesskapet. 

Our role in ritual is to be human. We take the initiative to spark a process, knowing 
that its success is not in our hands but in the hands of the kind of forces we invoke in 
our lives. So the force field we create within a ritual is something coming from the 
spirit, not something coming from us. We are only instruments in this kind of 
interaction between dimensions, between realms (Somé 1993:32). 

En annen motivasjon for å søke sammen i et religiøst fellesskap kan være å styrke den rituelle 

praksisen. I en ung religiøs bevegelse som Bifrost, vil jeg tro det er mange som har behov for 

å lære om hvordan man kan holde et blot, og dette gjøres best gjennom deltagelse. Det er 

ingen vedtatte regler for hvordan et blot skal utføres, bare hvilke elementer som bør være 

med, slik jeg har beskrevet i gjennomgangen av felles religiøs praksis over. Bifrost må sies å 

være i en utforskningsfase hva gjelder religiøs praksis, og utveksling av erfaringer og 

kunnskap gjennom det å samles i grupper må være fruktbart i så henseende. En informant 

fortalte at man i åsatromiljøet i Danmark hadde startet opp noe de kalte «godelinjen», hvor 

det ble gitt opplæring i hvordan å holde blot, han kommenterte i den forbindelse: 

Jeg har tradisjonelt vært helt imot sånne ting, på grunn av at dette må folk finne ut av 
selv. Jeg er veldig redd for å innprente tanker og ideer i folk. Jeg vil ikke påvirke 
noen til å se mytene på min måte, eller se verden på min måte, eller tolke ting sånn 
som jeg gjør. Jeg syns det er mye mer interessant å snakke med noen som har sin 
egen tolkning, så kan vi utveksle tolkninger og tenke litt på det, så kanskje vi får 
hverandre sine...Men i det seinere så har jeg egentlig begynt å innse at det der er en  
veldig god idé likevel, for som de også sa den gangen, som jeg har inntrykk av, så er 
det ikke snakk om å innprente hvordan du skal gjøre ting, eller hva skal du skal tro, 
eller hvordan ting fungerer, men at man rett og slett samles til studiesirkler hvor man 
diskuterer og kanskje får et forum hvor man diskuterer litt dypere ting (Bjørn, 
intervju nr. 2). 

Sitatet belyser en interessant problemstilling i det at man i Bifrost er veldig redd for å legge 

føringer for andre når det gjelder religiøs tolkning, men når man først er i et religiøst 

fellesskap, bør man ikke da også benytte seg av anledningen til å lære av hverandre? Her tror 
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jeg igjen det at de er ganske ferske som religiøst fellesskap slår inn; jeg tror de etterhvert vil 

kunne finne en balanse i det å kunne kurse hverandre i det praktiske, uten at noen skal være 

redde for at dette blir en form for strenge føringer når det gjelder rituell praksis eller hvordan 

man skal tolke den norrøne mytologien.  

   Som sitatet fra Somé over er inne på, er det å oppnå en spirituell kontakt meningen med 

et religiøst ritual. Jeg vil tro at det må ligge en viss trygghet i at den praktiske utførelsen av 

selve blotet fungerer, før de praktiserende kan kjenne på det de mener er en kontakt med det 

guddommelige. Religionshistoriker Jonathan Z. Smith påpeker om vellykket rituell praksis: 

A sacred place is place of clarification (a focusing lens) where men and gods are held 
to be transparent to one another. It is a place where, as in all forms of 
communication, static and noise (i.e. the accidental) are decreased so that the 
exchange of information can be increased. In communication, the device by which 
this is accomplished is redundancy; (…) through ritual repetition and routinization 
(Smith 1982:54). 

Det er med andre ord sentralt å ha en klar praktisk ramme i et ritual, for slik å eliminere alle 

potensielle distraherende faktorer. Slik sett vil det å kunne lære ferske medlemmer mer 

systematisk om hvordan et blot kan utføres gjennom for eksempel uformelle kurs eller 

workshops, først og fremst kunne styrke Bifrost som religiøst fellesskap. Jeg var selv med på 

en slik workshop da jeg var på Tinget, og synes dette var en fin erfaring. Selv om jeg var en 

utenforstående, stod jeg fritt til å kunne bidra med mine tanker, og det var interessant å høre 

hva de med langt mer rituell erfaring enn meg tenkte rundt det å avholde et blot. Samtidig 

lærte denne erfaringen meg at dersom man sitter med en sterk følelse av hva som faktisk 

fungerer i blotssammenheng, vil det nok være lettere å komme med innspill på hva man kan 

prøve på av eventuelt nye innfallsvinkler. Med andre ord vil jeg tro at en større selvtillit på 

det rituelt praktiske i Bifrost vil være med på å utvikle og fornye den religiøse praksisen uten 

at det går på bekostning av den individuelle tilnærmingen. 

Bifrost og occulture 
Jeg valgte å ta en gjennomgang av Christopher Partridges occulture-teori for å skissere 

bakteppet for den religiøse utviklingen Bifrost plasserer seg inn i. I det følgende vil jeg  kort 

oppsummere hvordan jeg mener Bifrost passer inn i begrepet occulture. 
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   Partridge beskriver occulture som en type religion som er utpreget individualistisk og 

erfaringsbasert. Bifrost har absolutt en individualistisk tilnærming til sitt religiøse prosjekt, 

og virker å ha som forutsetning at alle skal finne sin egen tolkning og religiøse vei. Som jeg 

har vært inne på flere ganger, så ser de med sterk skepsis på hierarkiske religionsformer og 

religiøse autoriteter av alle slag. Alle mine informanter har vært klare på at de hverken kan 

eller ønsker å fortelle andre hva de skal tro; det må hver enkelt finne ut av selv. Mine 

informanter uttrykte at de søker sammen i et fellesskap først og fremst for å utforske sin egen 

religiøsitet, ikke for å forsøke å oppnå noen form for konsensus. Som jeg har vært inne på 

over, kan det å søke sammen også være med på å validere eget religiøst ståsted, og man kan 

videre utveksle erfaringer for slik å klargjøre egen posisjon. Bunnlinjen er at innfallsvinkelen 

er svært individualistisk og passer slik godt inn i occulture-begrepet. 

  Videre er  det primært den religiøse praksisen, enten i form av blot gjort i fellesskap med 

andre, eller personlige erfaringer de har ute i naturen, som ligger som et fundament for det 

religiøse verdensbildet hos mine informanter. De lar seg inspirere av den norrøne mytologien 

og skriftlige kilder som omhandler denne, men det er gjennom å personlig erfare hvilken 

betydning denne har at de tillegger den verdi. Det gjør de enten gjennom å tolke betydningen 

av mytologien inn i sitt eget liv og verdensbilde, eller gjennom å oppleve en spirituell kontakt 

gjennom religiøs praksis. Slik kan åsatro i stor grad defineres som erfaringsbasert.  

   Partridge karakteriserer occulture som «a subculture of dissent and 

opposition» (Partridge 2005:13). Mine informanter har vært klart i opposisjon til den 

dominerende religionsformen her til lands, kristendommen. De opplever denne som 

hierarkisk, patriarkalsk og fremmed. De har et klart ønske om å skape et religiøst alternativ til 

kristendommen, hvor fokuset ligger på ønskene til hvert enkelt medlem. De har store 

problemer med begrepet synd, og kjenner seg heller ikke igjen i en kosmologi hvor det gode 

settes opp mot det onde. Kirkens syn på homofili er også nevnt av flere som noe de har store 

problemer med å forstå eller godta. Mine informanter har uttrykt at de aksepterer alle 

seksuelle legninger, og at de som religiøst fellesskap ikke vil ekskludere noen på dette 

grunnlaget.  

   Steinsland mener at hedendommens historie endte abrupt med at den ble fortrengt og 

demonisert av en konkurrerende religion i kristendommen for vel tusen år siden. Hun mener 

videre at religionsskiftet var initiert av kongemakten, og at kongen brukte kristendommen 
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politisk til å styrke sin stilling. Det var med andre ord et skifte som foregikk ovenfra og ned 

(Steinsland 2005:431). Kristendommen har tildels beholdt et «ovenfra og ned»-perspektiv 

gjennom å ha vært knyttet til styresmaktene i form av å være definert som statsreligion. 

Bifrost har derimot et utpreget individuelt religiøst perspektiv, og snur slik sett dette 

perspektivet på hodet, eller mer spesifikt et «innenfra og ut»-perspektiv, hvor summen av de 

individuelle perspektivene utgjør totalen av hva Bifrost er. Det er umulig å vite hvordan det 

religiøse livet i Norge hadde vært om ikke kristendommen hadde fått fotfeste for tusen år 

siden, og vi kan vanskelig si noe om  hvor levedyktig den norrøne religionen hadde vist seg å 

være. Jeg sitter likevel igjen med inntrykket av at mine informanter anser kristendommen for 

å ha vært et i hovedsak negativt element i den religiøse utviklingen i Norge.  

   Moderne åsatro oppleves nok av den gjengse nordmann som en ganske aparte form for 

religion, så slik sett kan man også karakterisere Bifrost som en sub- eller motkultur. Det har 

jeg selv fått inntrykk av når jeg har fortalt om mitt mastergradsprosjekt: Mer enn en gang har 

jeg fått spørsmålet «tror de virkelig på Tor og Odin?», men når det er sagt, så har jeg fått 

større forståelse for hva de driver med når jeg har karakterisert dem som en form for norsk 

naturreligion, for å trekke en tråd tilbake til diskusjonen om Bifrost som naturreligion.   

  Et annet velkomment element ved det å karakterisere Bifrost og åsatro som occulture er 

at jeg kan unngå det ofte kontroversielle begrepet New Age for å plassere dem i en 

religionshistorisk kontekst. Etter min mening er det utvilsomt fellestrekk mellom åsatro og 

New Age når en ser på det religiøse opphavet (teosofi, ritualmagiske ordner, spiritisme, østlig 

filosofi og så videre), men informantenes aversjon mot dette begrepet hadde gjort det til en 

fornærmelse mot dem å kategorisere dem som New Age. Når det er sagt, så er jeg enig med 

Partridge i at det er mer hensiktsmessig å benytte New Age til å karakterisere religiøse 

miljøer som har et større kommersielt fokus, hvor fokuset er på egen helse og lykke og hvor 

man finner guruskikkelser med høyere religiøs status. Jeg opplever at det også i stor grad er 

denne betydningen som tillegges begrepet når det brukes utenfor akademia. Gjennom å bruke 

occulture fremfor New Age unngår jeg, som jeg har vært inne på tidligere, å plassere noen i 

en kategori de selv ikke føler seg hjemme i, men får likevel synliggjort hvilken religiøs 

utvikling de plasserer seg inn i ved hjelp av å anvende en mer nøytral akademisk kategori.  
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Oppsummering 

Moderne åsatro slik den er representert i Bifrost appellerer til mennesker på en religiøs søken 

som ønsker å finne, eller kanskje heller erfare, egne svar på religiøse spørsmål. De har slått 

inn på en kurs hvor den norrøne mytologien kan sies å være nåla på kompasset i det at den 

styrer dem i viss retning, men hvordan de går opp sin religiøse vei er helt opp til dem. I 

Bifrost er det rom for at mennesker har egne tolkninger og meninger, og den eneste formen 

for ortodoksi er negativt definert i at man ikke kan være medlem dersom man nærer rasistiske 

eller nynazistiske sympatier.  

   Det som binder dem sammen som religiøst fellesskap er den religiøse praksisen som i 

stor grad ivaretas av blotslagene. Det virker forøvrig å være en større konsensus om hvilke 

elementer et blot skal inneholde enn hva som er tilfelle for den enkeltes verdenssyn. Felles 

religiøs praksis gir en følelse av aksept for mennesker tilhørende en ganske liten religiøs 

minoritet i Norge. Det gjentas som et mantra blant mine informanter at de ikke kan fortelle 

andre hva de skal tro, men de kan gjerne diskutere og utveksle egne erfaringer og slik hjelpe 

hverandre videre på den religiøse veien.  

   Den norrøne mytologien er som nevnt nåla på kompasset, og det at den består av 

fragmenter av en utdødd religion gir Bifrost-medlemmene stor religiøs frihet i at deres 

tolkning ikke er i konflikt med eksisterende religiøse tradisjoner, og videre at de har minimalt 

med føringer på hvordan de skal benytte kildene. Slik sett passer den norrøne mytologien 

godt inn i en individorientert organisasjon som Bifrost. Når det er sagt, så tror jeg at mange i 

Bifrost gjerne skulle hatt flere og mer utfyllende kilder til norrøn religion, men det virker 

samtidig som de er tilfreds med å fylle en del hull i det religiøse grunnlaget gjennom 

utforskning av den norrøne mytologien gjennom religiøs praksis.  

   Det at den norrøne religionen var en kollektiv og ættebasert religion understreker at 

Bifrost ikke er en videreføring av en religiøs tradisjon, men er et produkt av sin tid som 

religionshistorisk kan plasseres i Partridges occulture. Det moderne åsatro har til felles med 

den norrøne religionen, er at det religiøse senteret ligger i naturen. Alle jeg har snakket med 

ser en nær forbindelse mellom naturkreftene og den norrøne mytologien. De kjenner på 

krefter i naturen og leser dem inn i denne mytologien. De leser mytologien og kjenner den 

igjen i naturen. Her er det et vekslende perspektiv hvor natur og mytologi utfyller hverandre. 

Derfor blir det også passende å klassifisere Bifrost som et forsøk på å etablere en ny norsk 
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naturreligion. 

   I Bifrost finner medlemmene det de savner i andre religioner: En spirituell kontakt med 

naturen; muligheter for utforskning av den norrøne mytologien; ingen religiøse autoriteter 

eller religiøst hierarki; rom for egne tolkninger og egen praksis; og et religiøst fellesskap av 

likesinnede som validerer den enkeltes verdenssyn. Bifrosts religiøse prosjekt er godt plantet 

i nåtiden, men gjennom å benytte kilder fra en utdødd religion får de også muligheten til å 

reflektere over forholdet mellom nåtid og fortid for slik å bestemme hvordan hver enkelt 

ønsker å forme sin religiøse fremtid. For selv å bruke norrøn mytologi: I Bifrost snakker 

nornene Urd, Verdande og Skuld sammen, men det er Verdande som taler med høyest røst. 
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6. Avslutning 
Da jeg først fikk kjennskap til at det fantes en religiøs organisasjon som baserte seg på norrøn 

mytologi, syntes jeg ærlig talt det hørtes litt tullete ut. Jeg hadde tidligere tatt kurs i norrøn 

mytologi med Gro Steinsland, og hun sa i klartekst at hun mente det ikke hadde noe for seg å 

prøve å trekke den norrøne religionen inn i dagens samfunn. Dette var jeg i utgangspunktet 

enig med henne i; jeg kunne heller ikke skjønne hvordan dette ga særlig mening. Denne 

oppfatningen har jeg ikke lenger.    

   Gjennom samtaler med mine informanter har jeg blitt ganske mange fordommer 

fattigere: Det er ikke snakk om mennesker som søker seg tilbake til fortiden og som tror 

bokstavelig på Tor og Odin. Det er mange menn med langt hår og skjegg, men de har ikke 

noe ønske om gjenopplive et voldelig samfunn med sterk æreskodeks. De er ikke anti-

moderne mennesker som forherliger vikingtiden og synes alt var bedre før. Mine samtaler har 

vært med reflekterte og oppegående mennesker som føler at det har manglet noe i det 

religiøse landskapet her til lands, og som selv har forsøkt å skape et alternativ som passer 

dem. De har gått ut i naturen, samlet seg rundt et bål og gjort sine små offer i håp om å 

komme i kontakt med noe større.  

   I den norrøne mytologien har de funnet grunnsteinene til et religiøst språk som de kan 

bruke til å sette ord på det de opplever av krefter i naturen og på det de erfarer at de setter seg 

i kontakt med. Kristendommen representerer for dem et fremmed religiøst språk som ikke gir 

mening. De ønsker ikke å strebe mot et overjordisk ideal, dominert av en mannlig eneveldig 

gud. De ønsker å se hele mennesket representert i religionen, med alle sine gode og dårlige 

sider, og slik ha et verktøy til å forstå hvorfor de er som de er, og deretter finne en vei som 

gjør dem til bedre mennesker. De forstår mennesket som uløselig knyttet til naturen rundt seg, 

og de ser også det religiøse livet som uløselig knyttet til naturen. 

   Det moderne vestlige mennesket, med sin sterke individualisme og sitt behov for å 

bekrefte sitt religiøse syn i form av personlig erfaring, har gode vekstvilkår i Bifrost. Bifrost 

er ikke en anakronisme, men et trosfellesskap som ønsker å ha et forhold til fortiden og det 

før-kristne mennesket i Norden. De søker inspirasjon i den norrøne mytologien; den 

representerer ikke et lysende ideal som de søker tilbake til. De anser innføringen av 

kristendommen som et feilsteg, og ser det derfor som relevant å ta utgangspunkt i fragmenter 

av den førkristne religionen, for slik å få hjelp til å finne en ny religiøs retning som gir 
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mening til en moderne eksistens. 

   I Bifrost ser jeg forsøket på å gi hvert enkelt individ muligheten til å erfare det 

guddommelige i naturen, samtidig som man har rammene av et religiøst fellesskap å støtte 

seg på. Som religionshistoriker Michael York sier det: «Neo-pagan rituals may develop from 

the human need to ‘slip’ on occasion into an ecstatic experience shaped by an individually-

oriented religious alternative» (York 199:142). Bifrost har kun eksistert i to tiår og har enda 

mange manglende biter i sitt religiøse puslespill. Når det er sagt, tror jeg ikke Bifrost som 

organisasjon vil ha som mål å gi medlemmene et komplett bilde av hva de står for som 

religiøst alternativ. Her er heller målet å gi medlemmene de nødvendige verktøy og 

virkemidler for å komme videre i sin egen religiøse søken.  

   Etter å ha jobbet med denne masteroppgaven sitter jeg igjen med en forståelse av 

hvordan norrøn mytologi kan være relevant i vårt moderne norske samfunn, og jeg håper jeg 

har evnet å formidle denne forståelsen i løpet av oppgavens gang. I et samfunn hvor vi 

kjenner på redsel for islamistisk fundamentalisme og forbløffelse over pengenes makt i 

enkelte evangelisk kristne miljøer, er Bifrost et heller velkomment religiøs alternativ: Med 

fokus på åpenhet, toleranse og rom for at medlemmene skal kunne få være seg selv, klarer jeg 

ikke helt å se de store kontroversene de skulle kunne forårsake. Bifrost representerer, slik jeg 

forstår det, et forsøk på en refortrylling av naturen rundt oss. Når jeg tenker tilbake på mitt 

eget møte med ånden i treet som barn, har jeg et håp om at de vil lykkes i dette forsøket, og 

kanskje en gang hjelpe meg å finne svaret på om dette bare var et produkt av min egen 

barnlige fantasi, eller om det faktisk er noe mer som vi har mistet kontakten med der ute i den 

norske naturen. 
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Vedlegg / Appendiks 

Liste over informanter* 

Lin, kvinne 40-45 år 
- intervju nr. 1, oktober 2007, Buskerud  
- intervju nr. 2, februar 2016, Akershus 

Bjørn, mann 40-45, 
- intervju nr. 1, mars 2007, Oslo 
- intervju nr. 2, november 2007, Oslo 
- intervju nr. 3, februar 2016, Oslo 

Njål, mann, 35-40 år 
- intervju november 2007, Oslo 

Gunn, kvinne 35-40 år,  
- intervju februar 2008, Buskerud 

Heid, kvinne, 40-45 år 
- intervju nr. 1, mai 2008, Hordaland 
- intervju nr. 2, november 2016, Hedemark 

Loft, mann, 60-65 
- intervju mai 2008, Hordaland 

Vilje, mann 40-45 år 
- intervju mai 2008, Hordaland 

Vidar, mann 25-30 år 
- intervju mai 2008, Hordaland 

Magne, mann 40-45 år 
- intervju mars 2009, Oslo 

Mode, mann 40-45 år 
- intervju november 2016, Akershus 

*Navnene er fiktive for å bevare informantenes anonymitet
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