
”Den nordiske mytologi er
så fuld af frodige og farverige 
billeder, men den er ikke fortalt 
på en entydig og afsluttet måde 
– nærmere som stemninger, der
viser frem imod livet i dag.
At sammensmelte disse motiver 
med landskabet omkring et af 
Danmarks betydeligste historiske 
steder syntes oplagt.” 

                  – Annette Hoff-Jessen

Fortællingerne og myterne vidner om, at menneskene

også dengang oplevede, at naturens kræfter overgår vores og

skal respekteres. De var altså bevidste om, at vores levested er

et sårbart kosmos, der ikke bare kan tages for givet. En pointe,

der ikke er mindre aktuel i dag.

Annette Hoff-Jessen (1949)

er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Hun har været bosiddende i Frankrig siden 1990.
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Åbningstider i udstillingsperioden:

torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 13-17

– eller efter aftale.

Kilde til afsnittene om Odin og Freja: Gro Steinsland, Norrøn religion.

Gendigtningen af myten om Skjold er Annette Hoff-Jessens egen.
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Navnet Freja betyder ‘herskerinden’ eller ‘fruen’. Freja er frugtbarhedsgud-

inde og kærlighedsgudinde med tilknytning til seksualitet, erotik og vellyst. 

Hun er meget glad for guld og smykker, som hun vil gå langt for at erhverve, 

og et af hendes kendetegn er halssmykket ‘Brisingamen’. Halssmykket ender 

dog med at gå midt over i et temperamentsfuldt øjeblik, hvor Freja nægter 

at gifte sig med en jætte for at skaffe Tors stjålne hammer tilbage.

Som mange af de store frugtbarhedsgudinder hersker Freja over både liv 

og død. Hun skaber liv og modtager samtidig døde i sin bolig ‘Folkvang’. 

Hvem der kommer til Folkvang er der dog delte meninger om - måske gjorde 

alle kvinder, eller måske var det den halvdel af de faldne krigere, som ikke 

kom til Odin i Valhal.

Freja havde stor tilknytning til Odin. Hun havde kendskab til sejd; den magi 

som gjorde udøveren i stand til at foretage sjælerejser og se ud i både 

fortiden og fremtiden. Den kunst oplærte hun Odin i. Visse myter fortæller 

endog, at Frejas ægtemand hed Od, og at han drog bort på lange rejser, hvor 

hun ledte fortvivlet efter ham og græd tårer af guld. Navnet Od kan være 

en variant af navnet Odin, og selve fortællingen om ægteskabets forløb er 

muligvis et billede på årets gang og skiftende tider.

Skjold var sagnkonge med kongsgård i Lejre. Han er stamfader til Skjoldun-

gerne, den danske kongeslægt, og kaldte sig ligesom flere andre før ham 

for ‘Odins søn’.

Hans historie begynder på et tidspunkt, hvor uro og ufred herskede i Dan-

mark, og hvor ingen kunne finde en udvej eller stolede på hinanden. En 

dag nærmede et skib sig kysten med stor fart, og folk stimlede sammen på 

stranden og mumlede ængsteligt sammen: Hvad var der nu i vente? Var det 

fremmede på plyndringstogt? Da skibet lagde stille og rolig til, kunne alle 

se, at det var rigt udsmykket med et prægtigt dragehoved i forstavnen og 

et sejl af det fineste stof, men uden et eneste menneske ombord.

Der gik lang tid før en lille flok mænd vovede sig ud på skibet, og jo mere 

de så, jo mere forundrede blev de. Overalt fandt de kostbare våben og strå-

lende guld, men der var ikke et eneste menneske. Pludselig hørtes en svag 

lyd, og de fandt en lille dreng liggende på et stort skjold med et kornneg 

som hovedpude. Alle blev grebet af stor ærefrygt. Forsigtigt løftede et par 

af mændene skjoldet med den lille dreng op og bar det ind på land. Alle 

stimlede sammen, og der var en, der råbte: ”Odin har sendt os sin søn for, 

at han skal blive vores konge”.

Sådan gik det til, at den lille dreng blev opdraget til at regere, og det viste 

sig tidligt, at han havde usædvanlige evner og blev en god og retfærdig 

konge, der bragte landet på fode igen. Da han døde efter en lang regerings-

tid, blev han søsat omgivet af våben og rigdomme. Da skibet forsvandt på 

havet, stod folk længe og så efter det. Nu var Kong Skjold draget tilbage 

til sin fader, Odin igen.

Odin blev født af en Jættekvinde engang i urtiden og er en af de ældste 

nordiske guder. Han er skaberguden, der sammen med sine brødre 

skabte verden og mennesket. Odin er kendt under 170 forskellige navne, 

optræder i utallige forklædninger og bærer mange masker. Han er en så 

sammensat person, at han er vanskelig at beskrive kortfattet: troldmand, 

skjald, krigsgud, logisk tænker og strateg.

Mange af fortællingerne handler om, hvordan Odin altid er på farten for 

at skaffe sig ny viden og indsigt. Han overskrider grænsen mellem liv og 

død for at værge sig visdom ved at hænge i asken Yggdrasil for at få viden 

om runerne. Blandt Odins hellige dyr er ravnene, Hugin og Munin, der hver 

morgen flyver ud i verden og samler nyheder og kundskab for at vende 

tilbage om aftenen og hviske alt, hvad de har set og hørt, i øret på Odin.

Odin er også krigens gud, men deltager kun som strateg i baggrunden 

og bestemmer udfaldet. Odin sørger for at vælge de tapreste krigere til 

at falde i kamp, og komme til ham i Valhal, for at de kan kæmpe i den 

sidste store kamp når Ragnarok kommer.

Odin kan opfattes som en arketypisk personificering af menneskets grund-

oplevelse af det hellige: dragende, frastødende og tiltrækkende, trygt og 

skræmmende. Han har aspekterne af både lys og mørke i sig samtidig.

SKJOLD ODINFREJA


