Ramverk för Blotordning antaget 2018-03-19.
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.
* NAS attributer SKALL användas (Banderoll, Hammare, Edsring, Mantel, Horn, Hlautskål)
* Vi kallar in de 4 dvärgarna vilka uppbär himlavalvets fyra hörn.
Nordi = Norr Ostri = Öst Sodri = Syd Vestri = Väst.
* Alla skålar/höjningar av hornet skall besvaras med "Hell" vid tex Hell Oden svarar
deltagarna "Hell"
* Om någon har ett eget horn och inte vill dela horn (kanske pga sjukdom) så häller man över
lite från ceremonihornet i det egna hornet.
* Alla skålrundor börjar vid Nordi (Norr) och går medsols runt cirkeln.
* Alla bör ha med en mindre sten för att bygga en Harg vid eller i anslutning av blot platsen.
Blotförrättaren utser lämplig plats i god tid innan blot. Samt om årstiden tillåter, något
inhemskt 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. Hlautskål (blot skål) ska vara fylld med käll vatten.
*Procession med facklor och trumma oavsett årstid och tidpunkt. (om inte eldningsförbud
råder i landet)
Om man inte samlas vid blot platsen ska man se till att gå i samlad grupp och ingen blir
kvarlämnad. Facklor bör alltid vara med och någon form av stämningshöjande ljud/musik.
Som trumma eller inspelad musik.

Info@asa-samfundet.se
Tel: 08-519 70 720
Må-Ons 10.00-15.00

Nordiska Asa-samfundet
Org nummer: 252004-8766
Bankgiro: 556-3002
Swish: 123 097 20 91

*Hälsa alla välkomna, allmän information nämns. Blot gåvor lägges på blot bordet. Om
någon har eget horn skall detta påkallas här.
Man kan också spara sin blot gåva eller dela upp den om man vill göra ett personligt blot
efter ceremonins avslut.
*Blotsfrid över ceremoni och gille utlyses med edsring. Slå ring utlyses med stav.
Alla ska forma en cirkel runt blotplatsen.
Blotfrid utlyses.
Härmed utlyser jag blotfrid och vid Tyr svär jag på att hålla blotfriden och lämna alla trätor
utanför cirkeln Hell Tyr. Alla svarar Hell.
Blotförrättaren går sedan med start vid Nordi (norr) cirkeln runt så alla deltagare tar i ringen
och säger Hell eller Hell Tyr. Känner någon att den inte kan hålla blotfriden ska det yppas
och personen lämna blot cirkeln.
Efter detta tar Blotförrättaren staven i sin högra hand och går (går ut från blotbordet som står
vid norr) motsols medan han/hon mumlar eller sjunger olika gudar/gudinnor namn till
han/hon åter kommer tillbaka till blotbordet.
Det finns ett längre och svårare sätt att slå cirkeln och då gör man samma sak men stannar vid
de olika väderstrecken och säger så här :
"Då blir det att hålla staven i vänster hand
Jag kallar makterna att skydda från norr,
att hålla cirkeln intakt för äring och frid
Sen går man till Öster och stannar där och säger
Jag kallar makterna att skydda från Öster
att hålla cirkeln intakt för äring och frid
Sen går man till Söder och stannar där och säger
Jag kallar makterna att skydda från Söder,
att hålla cirkeln intakt för äring och frid
Sen går man till Väster och stannar där och säger
Jag kallar makterna att skydda från Väster,
att hålla cirkeln intakt för äring och frid."
" Sen samma procedur med det nya men börjar i väster och staven i höger hand.
Jag tackar makterna för erat skydd från Väster
att hålla cirkeln intakt för äring och frid Hell.
Jag tackar makterna för erat skydd från Söder
att hålla cirkeln intakt för äring och frid Hell.
Jag tackar makterna för erat skydd från Öster
att hålla cirkeln intakt för äring och frid Hell.
Jag tackar makterna för erat skydd från Norr
att hålla cirkeln intakt för äring och frid Hell."
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* Inkallning av makter, dvärgar, landvättar/rådare efter väderstreck samt ovan och nedan.
Sker medsols med början mot Nordi (norr) och avslut med Ovan samt Nedan. Sker med NAS
hammare som man håller med vänster arm.
Exempel. Hell Nordi. Helga detta Vi. Beskydda det från allt ont. Var med oss idag och fyll
oss med kraft.
Jag bjuder in Oden och Frigga att deltaga i ceremonin Hell.
* Fria ord efter högtid/årstid och åkallan av aktuell gudom från blotförrättare.
Här är lämpligt att berätta om blotet, varför man håller det, något om platsen man är på.
1. Offerskål/horn: Hornet går laget runt för att överföra energier utan eget intag. Offras vid
blot bordet.
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 blotförrättaren och sakta offrar mjödet vid/runt 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 ang eget horn.
Fritt talande och fri skål för det man själv anser viktigt vid den aktuella tidpunkten men man
får absolut INTE göra en politisk skål.
* Blot vatten skvättes över deltagarna med flera Hlautkvistar (ruska)
En ruska av lövträd ska förberedas av blotförrättaren samma dag. Samt vara av 9 olika
lövträd-arter. Blotförrättaren doppar ruskan i vattnet mellan varje deltagare och slår
honom/henne lätt över bröstet medan man säger något tex må makterna le mot dig.
* Ringen öppnas genom utkallan av makter, dvärgar, landvättar/rådare efter väderstreck samt
ovan och nedan. Sker motsols, början med nedan och avslut med norr (utom att bryta upp
cirkeln där stav i vänster hand hålles för att blotförrättaren skall vara med i cirkeln)
Exempel. Hell Nedan. Helga detta Vi. Tack för era beskydd. Tack för att ni har fyllt oss med
kraft.
Jag tackar Nornor och platsens Rådare för eran närvaro Hell.
* Tid för personligt blot.

Info@asa-samfundet.se
Tel: 08-519 70 720
Må-Ons 10.00-15.00

Nordiska Asa-samfundet
Org nummer: 252004-8766
Bankgiro: 556-3002
Swish: 123 097 20 91

Nu finns tid att vara ensam med sina tankar, offra något och vara själv vid blotbordet.
* Personlig avtackning mellan deltagare samt godar/gydjor/blotförrättare.
Här drar man ihop cirkeln så alla kan hålla om varann i en stor "gruppkram" man tackar
deltagarna för att dom varit med.
* Sten till Harg och om årstiden tillåter, plantering av inhemska växter som återgåva till
naturen.
Viktigt att bygga nya kraftplatser vid varje blot tillfälle. Platsen för en Harg är utsedd av
blotförrättaren. 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 blot platsen att plantera något lämpligt.
Blommor, buskar, träd vad som är passande.
På vintern kan man gott lämna ett par hökärvar efter sig till naturens vilda invånare.
Vi lägger ut allt organiskt tillbaka till naturen på lämplig plats så det kommer djuren till nytta.
Allt annat ska tas med och platsen ska städas och vara i bättre skick när vi lämnar den än när
vi kom.
Peter Kåhl Riksblotsansvarig/Gode Nordiska Asa-samfundet...
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