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Blot/Ceremoni för sjuka eller skadade husdjur 

 
Ceremonin bör utföras på en helig plats, t.ex. vid en skeppssättning, gravhög, runsten 

eller domarring. Platsen ska i största mån hållas stressfri, så försök att varva ner och 

finna en lugn sinnesstämning inom dig själv innan du anländer för att utföra din ritual. 

 

Placera en filt eller ett bord i Nordlig riktning. På filten/bordet placeras offergåvor som 

kan tas omhand av naturen, t.ex. äpplen eller spannmål. På filten/bordet placeras också 

symboler för vår asatro. Det kan vara Tors Hammare, Runor, statyer av Gudarna etc. 

Tänd gärna ett ljus för att symbolisera värme, ljus, ro och trygghet. Någon form av dryck 

ska även medtas och offras i samband med olika skålar som kommer att utföras. Ta 

gärna med någonting från ditt husdjur till platsen, exempelvis en filt eller leksak. 

 

Inledning av Ceremoni. 

 

* Ställ dig framför ceremonibordet/filt som vetter mot Norr, och uttala orden: 

- Jag åkallar makternas styrka och beskydd över denna plast. Hell! 

 

* Sedan upprepar du detta åt Öster, Söder, Väster, Ovan och nedan.  

 

* Du kan nu välja att stå framför bordet/filten, eller utföra resterande av Ceremonin 

sittande. 

 

* Åkallan av Gudar/Gudinnor som önskas närvara under ceremonin, vi föreslår dessa. 

- Jag bjuder in Gudinnan Eir att närvara under denna ceremoni, Hell! 

- Jag bjuder in Gudinnan Freja att närvara under denna ceremoni, Hell! 

- Jag bjuder in Guden Tor att närvara och delta under denna ceremoni, Hell!  

 

* Här kan du öppna ditt hjärta för Gudar/Gudinnor om ditt djur som är i behov av 

läkande kraft. Håll i ditt husdjurs ägodel som du tagit med och berätta om delar och 

minnen från ditt husdjur, glada som sorgsna. 

 

* När du känner dig klar ska du offra dryck till Gudar/Gudinnor som tack för att de 

lyssnat till dina ord. Uttala detta i samband med att du offrar drycken. 

- Hell! Eir läkekonstens Gudinna, ta emot denna dryck som ett tecken på min välvilja (Häll 

ut dryck över marken). 
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- Hell! Freja kärleken och magins Gudinna, ta emot denna dryck som ett tecken på min 

välvilja (Häll dryck). 

- Hell Tor, Styrkan och viljans Gud, ta emot denna dryck som ett tecken på min välvilja (Häll 

dryck). 

 

* Avslut: Tacka Gudar/Gudinnor som närvarade.  

- Jag tackar de Gudar/Gudinnor som närvarade under denna Ceremoni för *namn på 

husdjur*. Hell! 

 

I samband med Utkallning vänder du dig åt de olika väderstrecken. 

- Jag tackar de makter som gav beskydd och styrka från Nedan, Ovan, Väster, Söder, Öster, 

Norr. 

 

* Offergåvor som lämnas kvar åt naturen och makterna ska placeras vid ett träd eller 

sten i närheten.  

 

Ceremonin för ditt husdjur är nu avslutad. Din uppgift nu är att ta med dig energi från 

blotet till ditt husdjur. Kärlek och närhet är lika viktigt som Ceremonin i sig själv. Hell! 

  

 

 

 

 

Övrig information 

 

Nordiska asa-samfundet har en mycket stor förståelse att husdjur ses som 

familjemedlemmar och ska därför respekterats. Vi ser det som en självklarhet att ta 

fram och utföra en Ceremoni just för våra kära husdjur. 

Denna ceremoni kan anordnas av en Ceremoniförrättare i Nordiska asa-samfundet om 

du själv känner dig obekväm eller osäker på utförandet av ceremonin. Mer information 

finns på hemsidan! 

 

Lycka till! 
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