Ramverk för Blotordning. Antaget 2017-04-08:
Ramverket gäller alla offentliga blot inom Nordiska Asa-samfundet. Man kan självklart utföra
blot hur man vill privat och inom slutna sällskap. Men detta är hur officiella blot går till väga och
en bra riktlinje för hur man utför blot inom Samfundet. Alla ska känna igen sig på ett blot i
samfundets regi oavsett vart i världen det hålls.

Allmän information


Alla skålar/höjningar av hornet ska besvaras med ”Hell” Vid tex Hell Oden svarar
deltagarna med ”Hell”



Om någon har eget horn och inte vill eller kan dela horn ( kanske pga sjukdom) så häller
man över lite från ceremonihornet i det egna hornet.



Alla skålrundor börjar i Norr och går medsols runt i cirkeln.



Alla bör ha med en mindre sten för att bygga en harg vid eller i anslutrning av
blotplatsen. Blotförrättaren utser lämplig plats i god tid innan blot. Samt om årstid
tillåter, något att plantera

 Samling av ansvariga med någon form av aktivitet, minst 2 timmar innan
ceremoni
Viktigt att vara väl förberedd för en god stressfri tillställning. Allt ska vara framplockat
och i ordningställt. Eldar ska vara tända. Blotbordet/platsen ordningställt. Aktivitet ska
vara förberedd. Blotskålen ska vara fylld med vatten.

 Procession med facklor och trumma oavsett årstid och tidpunkt.
Om man inte samlas vid blotplatsen ska man se till att gå i samlad grupp och ingen blir
kvarlämnad. Facklor bör alltid vara med och någon form av stämningshöjande
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ljud/musik. Som trumma eller ev musik.

 Hälsa alla välkomna, Allmän information nämns. Blotgåvor lägges på
blotbordet. Om någon har eget horn skall detta påkallas här.
Man kan också spara sin blotgåva eller dela upp dom om man vill göra ett personligt blot
efter ceremonins avslut.

 Slå ring, blotsfrid över ceremoni och gille utlyses med edsring
Alla ska forma en cirkel runt blotplatsen.
Blotfrid utlyses.
Exempel: Här utlyser jag nu blotfrid. Alla trätor och oförrätter ska lämnas utanför.
Inget bråk eller onda ord ska här yttras. Jag svär på TYR att blotfriden hålla! HELL Tyr,
alla svarar Hell.
Blotförättaren går sedan med start i norr cirkeln runt så alla deltagarna tar i ringen och
säger Hell. Känner någon att den inte kan hålla blotfriden ska det här yppas och
personen lämna blotcirkeln.

 Inkallning av makter, dvärgar, landvättar/rådare efter väderstreck samt
över och under. Sker medsols med början mot norr och avslut med ovan
samt nedan. Sker helst med hammare.
Personlig inkallning.
Exempel. Hell Norr. Helga detta Vi. Beskydda det från allt ont. Var med oss idag och
fyll oss med kraft.

 Fria ord efter högtid/årstid och åkallan av aktuell gudom från Gode/Gydja
Här är lämpligt att berätta om blotet, varför man håller det, något om platsen man är
på. Vilka makter man vill ha med just vid detta tillfället. Vad makterna representerar.
Sedan inbjuder man makterna att närvara.
Exempel: Jag bjuder in Tor att närvara här idag, att ge oss styrka och kraft att
beskydda våra nära och kära som beskyddaren över midgård.

1. Offerskål/horn: Hornet går laget runt för att överföra energier utan eget
intag. Offras vid blotbordet
Varje person tar några sekunder under tystnad för att överföra sin energi till mjödet.
Sedan lyfts hornet och man utbringar ett Hell! Alla närvarande svarar med: Hell.
Ingen dricker detta varvet. Efter laget runt tar blotförättaren och sakta offrar mjödet vid
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blotbordet.

2. Skål för aktuella gudar/gudinnor. Eget horn fylls i lagom mängd ur
ceremonihornet.
Andra laget runt är för aktuella makter. Dom som är inkallade att närvara. Alla skålar
svaras med Hell.

3. Egen skål för var deltagare, samma gäller ang eget horn.
Fritt talande och fri skål för det man själv anser vara viktigt vid den aktuella tidpunkten.

 Blotvatten skvättes över deltagarna med ruska.
En ruska av lövträd ska förberedas av blotförättaren samma dag. Samt vara av 9 olika
lövträds-arter. Blotförättaren doppar ruskan i vattnet mellan varje deltagare.

 Dvärgar kallas ut och tackas.
 Ringen öppnas genom utkallan av makter, dvärgar, landvättar/rådare
efter väderstreck samt över och under. Sker motsols, början med nedan
och avslut med norr. Sker helst med hammare.
Personlig utkallan.
Exempel. Hell Nedan. Helga detta Vi. Beskydda det från allt ont. Var med oss idag och
fyll oss med kraft.

 Personlig avtackning mellan deltagare och godar/gydjor/blotförrättare
 Tid för personligt blot.
Nu finns tid att vara ensam med sina tankar, offra något och vara själv vid blotbordet.

 Sten till harg och om årstiden tillåter, plantering av växt som återgåva till
naturen.
Viktigt att bygga nya kraftplatser vid varje blottillfälle. Platsen för en Harg är utsedd av
blotförättaren. Lämna stenen där.
Det är också viktigt att vi återför något till moder Jord. Så när årstiderna tillåter ska vi
försöka på lämplig plats i anslutning till blotplatsen att plantera något lämpligt.
Blommor, buskar, träd, vad som är passande.
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 Dra eventuella runor åt deltagarna
Varje deltagare kan dra en runa från runorna på blotbordet.

 Gille med eventuella ytterligare skålrundor
Att idka någon form av samkväm är alltid viktigt för att lära känna varandra. En trevlig
sed är att låta ett horn gå laget runt och den som håller hornet talar och dom andra
lyssnar. Så ges alla tid och möjlighet att få komma till tals.
Hur man lägger upp gillet är olika beroende på förutsättningar och årstid. Olika varianter
kan vara knytkalas eller att alla betalar en summa så det ordnas med mat och/eller
dryck.

 Förberedelser av blotplatsen:
Ansvarigt blotlag eller tillsammans vid Storblot:

 Ceremoniplatsen skall vara färdigställd och dekorerad i förväg och i god
tid innan processionens anländande.

Utrustning:






Eldkorgar,
Blothammare
Ceremonihorn
Gudastöttor,
Blotskål (företrädesvis i trä med dekor , t ex Valknut i botten samt
runor.)
 Facklor
 Blotbord
Flaggor samt NAS-bannér om tillgängligt.
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