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De nordiske guder vogter
beboelsesblokkene på DjH
Freja

Freja er den smukkeste af
alle gudinder. Hun er frugtbarhedsgudinde – gudinde
for kærlighed og elskov, og
bliver hidkaldt i forbindelse
med fødsler. Hendes mand
Od forlod hende til fordel
for letlevende jordiske og
dødelige kvinder. Frejas liste
over erotiske erobringer er lang og rummer blandt andre Odin,
for hvem hun var elskerinde, og fire dværge der smedede det
strålende hals-smykke Brisingamen. Det eneste, de ønskede
som betaling, var hver en nat med Freja – og de fik de. Frejas
vogn bliver trukket af to katte, og hun ejer en fugleham, som
hun tager på og flyver rundt i hele verden.

Idun

Navnet Idun betyder den der forynger, og gudinden Idun står
for gudernes evige ungdom. Hendes kurv med de gyldne æbler
er hemmeligheden bag de altid vitale og
aktive guder. Kurven bliver aldrig tom
uanset, hvor mange æbler det bliver
taget. Æblerne med den foryngende kraft
er også eftertragtede blandt dværge og
jætter. Jætten Tjasse bortførte med Lokes
hjælp Idun. Det betød hastig tilbagegang
for guderne, der ældedes hurtigt. De
kaldte ind til råd, og fandt ud af, at Loke
havde en finger med i spillet omkring
Iduns forsvinden. Med trusler på livet
måtte Loke af sted for at få hende befriet
og bragt hjem til Asgård.

Frigg

Frigg er gift med Odin og en meget
vigtig gudinde. Hun er gudinde for
familielivet, ægte- og moderskabet.
Sammen med Odin skuer hun
fra tronstolen ud i alle verdener,
så hun er lige så klog som han
er. Hun kan se ind i fremtiden,
men tier ofte om det, hun ser.
Frigg er meget pyntesyg. En gang
stjal hun guldringe af en prægtig
skulptur Odin havde rejst af sig
selv. Ringene blev smeltet om til et
guldsmykke, så hun blev endnu skønnere end hun var i forvejen. Først blev Odin forelsket, senere rasende, da han fornemmede sammenhængen. Han forlod Frigg og Asgård i syv lange
måneder, hvor hans brødre Vile og Ve overtog både tronen og
Frigg.

Thor

Thor er en rødskægget kraftkarl med en
umådelig tørst og appetit. Han er søn af
Odin og gift med Sif. Thor er ansvarlig for
vejret, afgrøder og sørejser. Thors kærre
bliver trukket af gederne Tandgnost og
Tandgrisner. Når han farer over himlen
mod jætternes land, Udgård, for at knuse
dem med hammeren Mjølner slår det
gnister, buldrer og brager. Thor kan være
blød og sofistikeret, men er bedst kendt

som en højtråbende hidsigprop, der hurtigst takler problemerne
med hjælp fra Mjølner og slår dem, der tilfældigt står nærmest,
ihjel. Thor ejer et styrkebælte, der, når det spændes, giver ham
dobbelt gudestyrke.

Odin

Odin er den øverste gud. Fra sin trone
skuer han ud over verden, og godt hjulpet
af ravnene Hugin og Munin ved han altid,
hvad der sker. De vender hjem hver aften
med nyheder fra hele verden. Odin har kun
et øje. Det andet gav han til Mimer som
betaling for en drik af visdommens vand fra
hans brød. Odins guldring Drypner drypper
hver niende dag otte nøjagtige kopier af
sig selv. Hans spyd Gungner rammer altid
sit mål, og ingen ed svoret ved spyddet
brydes. Odins hest Sleipner har otte ben
og bevæger sig med lynets hast gennem alle verdener. Odin er
både en vis, venlig og brutal gud – som en afspejling af mennesker, der indeholder de samme egenskaber.

Heimdal

Heimdal er født af ni møer på en og samme tid – et resultat af
Odins leg med dem i vandkanten. Heimdal kaldes også Hvide
Gud. Han er lys, smuk, klog og god. Heimdal har Gjallerhornet,
som kan høres i alle ni verdener. Når Ragnarok begynder vil
han blæse alarm i hornet. Han bevogter regnbuebroen Bifrost
mellem Midgård (hvor menneskene lever) og Asgård (hvor
guderne lever), så ingen jætter
kan overfalde Asgård. Han er
skabt til sit job med sine skarpe
sanser. Han kan høre ulden
vokse på et får, og han behøver
kun ganske lidt eller ingen søvn.
Sammen med Brage byder han
også faldene krigere velkommen
til Valhal.

Mimer

Den klogeste gud blandt aserne. Mimer, eller rettere mimers
hoved, vogter en kilde - Mimers brønd ved roden af verdenstræet Yggdrasil. Hver dag fylder
Mimer sit drikkehorn, drikker en slurk
af brøndens vand og får dermed
visdom om alt, hvad der er sket og vil
ske i verden. Odin besøger ofte Mimer
for at få et godt råd, men får dem
ikke gratis – han har givet sit ene øje
i bytte. Mimer var jætte, men stærkt
knyttet til aserne. Da han i et opgør
blev halshugget blev hans hoved
sendt retur til aserne. Odin gjaldrede
(magisk sang) over hovedet og bragte
det til live.

Kunstner

Niels Rahbæk, Århus har tegnet
de flotte gudebilleder.

