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Blotceremoni för privatblot i hemmiljö 

 

Börja med att ta ut väderstrecken. Sätt gärna upp ett litet bord med föremål i mitten 
eller i norr.   
 
Föremål kan vara gudabilder, smycken, frukter, blommor, kött, något personligt eller 
något du vill fylla med kraft inför en prövning du har framför dig. 
 
Är det flera deltagare närvarande ställer de sig i en stor cirkel under hela ceremonin. 
 

Förrättaren ställer sig i mitten eller vid blotbordet, vänder sig i tur och ordning åt dom 
olika väderstrecken samt uppåt och nedåt. Uttalar högt och tydligt nedanstående åt rätt 
håll: 
 

Jag vänder mig mot Norr. Jag kallar in makternas megin.  
Jag kallar in Oden till denna ceremoni. Hell. 
 

Jag vänder mig mot Öster. Jag kallar in makternas megin.  
Jag kallar in Tor och Mjölner för beskydd under denna ceremoni. Hell. 
 

Jag vänder mig mot Söder. Jag kallar in makternas megin.  
Jag kallar in Sol till denna ceremoni. Hell. 
 

Jag vänder mig mot Väster. Jag kallar in makternas megin.  
Jag kallar in Frej och Freja till denna ceremoni. Hell. 
 

Jag vänder mig mot Ovan. Jag kallar in makternas megin.  
Jag kallar in Ljusalver och förfädersandar till denna ceremoni. Hell. 
 

Jag vänder min mot Nedre. Jag kallar in makternas megin.  
Jag kallar in Nornor och platsens rådare till denna ceremoni. Hell. 
 

Sedan påbörjas ceremonin. Du kan då göra det som du själv tycker känns bra. 
Exempel: Skåla till makternas ära. Skänka öl/mjöd till platsens rådare, som du häller ut 
i en båge eller cirkel på marken. 
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Vid fler deltagare ska hornet gå laget runt, med början i norr då var och en 

säger högt eller tyst det man skålar för/med och avslutar med ett tydligt Hell.  
När någon lyfter hornet och säger Hell, ska alla närvarande svara med ett ljudligt Hell. 
 
 
Om du vill kan du läsa ett stycke från Poetiska Eddan eller någon annan text som du gillar. 
 
Efter det offrar du till makterna tyst eller högt. 
 
Detta gör du genom att hälla ut mjöd från hornet i en cirkel framför blotbordet.  
 
Om ingen vill säga något mer så är det dags för utkallning och då kör man inkallningen 
baklänges. 
 
Hell Nedre. Jag kallar ut makternas megin. Jag kallar ut och tackar 
Nornor och platsens rådare för att ni varit med mig/oss under denna  
ceremonin. Hell. 
 
O.s.v. 
 
Om du inte vill ha fler gudar/gudinnor än dom i exemplet har du inte det. Du kan självklart 
byta till andra makter som du själv anser passa bättre vid ändamålet.  
 
Det som är viktigt är in och utkallning, som bör utföras med stor aktsamhet.  
Sedan utför du ceremonin med vägledning av hjärtat. Du känner vad som behöver sägas 
och göras. Prova dig fram.  
 
 
 
 
Äring och frid 
Thommy Vähäsalo 
Riksblotsansvarig 
Nordiska Asa-samfundet 
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