Odin eller Freya?

Der har været en del diskussion om det lille gudebillede af sølv, der blev fundet i Lejre i
2009. Er det Odin eller Freya? Tom Christensen har på glimrende vis forklaret, at der er
argumenter for begge muligheder. (Christensen 2009, 2010). Brystsmykket er Freyas
Brisingamen, der er meget omtalt i Edda digtningen. Der er fundet andre gudindefigurer
fra Vikingetiden med flerdobbelt halskæde på brystet, og de forestiller sikkert Freya.
Kvindedragten på Lejrefiguren tyder også på, at det er Freya. De vigtigste argumenter
for, at det er Odin, er figurens overskæg og hjelmen. Overskæg ses konsekvent på
mandlige figurer fra Vikingetiden. Odins guldhjelm er omtalt i Edda digtningen, hvorimod
Freya altid afbildes med langt hår.
Figuren har således kendetegn fra både Freya og Odin og det ser ud til, at de er umulige
at forene. Men der kan dog være en løsning. Det kan være, at Odin har tilegnet sig
Freyas smykke og kostume. Der findes faktisk flere sagn, der fortæller om Odins røveri af
Brisingamen. Loke stjal smykket fra Freya og bragte det til Odin. Ifølge Sagaen om Hedin
og Høgne sagde Odin, at Freya kun kunne få smykket tilbage, hvis hun anstiftede krig
mellem to magtfulde konger. Dette var en ny rollefordeling, for Odin var krigsguden og
Freya var gudinden, der skabte liv.
Forholdet mellem Freya og Odin kan bedre forstås ved at se på hvordan forestillingerne
om disse guddomme udviklede sig i den hedenske tid. Freya har udviklet sig fra livets

moder, Moder Jord, der var den vigtigste guddom hos de germanske stammer før
Vikingetiden. Hun sørgede for frembringelsen af alle levende væsener, og hun modtog de
afdødes sjæle i den anden verden. Da hun havde givet de troende livet, kunne de trygt
bede hende om beskyttelse af livet. Livet kommer fra jorden, og huller i jorden var derfor
en mulighed for kommunikation. Hun modtog ofre i hellige moser eller søer. Et eksempel
herpå er de store krigsbytteofre i moser i Jylland i tiden op til ca 450. Ved hellige moser er
der fundet enkelte groft tilhuggede gudindefigurer af træ. Livets Moder kunne færdes
overalt og tage bolig i dyr, mennesker og guder flere steder på samme tid. Hun havde
forskellige egenskaber og navne i de forskellige stammer og til forskellige tider. F.eks.
kunne hun hedde Nerthus, Eostra, Gefion, Freya eller Frigga. Freya kan betyde ”frodig”,
”rig på frembringelser”. Freya blev langt op i tiden tilbedt af mennesker, der ønskede et
kærlighedsforhold eller ønskede at få børn.
I 400-tallet sker der afgørende ændringer. De begyndende folkevandringer medfører
urolige tider. De store moseofringer hører op. Til gengæld er der mange guldfund fra den
følgende tid. Folkevandringstiden er Danmarks guldalder. Krigeradelens rigdom viser sig i
grave med rige smykker og våben. Fra 500-tallet kendes et stort antal guldbracteater, der
er amuletter til at bære om halsen. Desuden findes en mængde små tynde guldgubber.
De blev limet op på stolper i stormandshuse eller i kulthuse. Dette ritual udførtes af
enkeltindivider i modsætning til tidligere tiders ofringer i moser, hvor man ofrede på hele
stammens vegne.

2. Guldgubbe fra Lundeborg på Fyn, 500-tallet.
I 500-tallets billeder fra Skandinavien er der ingen tegn på Odinkult. Det er Vanerne, der
dyrkes, også i de store religiøse centre i Gudme på Fyn og Uppåkra i Skåne. Vaner betyder
”de skønne”
og skønhedens gudinde Freya er den vigtigste Vaneguddom. Alle
guldgubbernes motiver er knyttet til Freyadyrkelsen. Se guldgubben fra Lundeborg figur 2.
Den langhårede Freya rækker et drikkehorn frem til den afdødes sjæl. Der er nu en
forestilling om at gudinden modtager den afdødes sjæl med en velkomst drik. Det er en
udødelighedsdrik, der sikrer, at den enkelte sjæl lever videre i den anden verden.
Velkomstmotivet ses allerede på det korte guldhorn ca. 420. Det fremgår af guldhornenes
billedfortælling, at sjælen ikke opholder sig permanent i den anden verden, men kun
rejser for at opnå genfødsel i den fysiske verden (Rasmussen 1990).

I græsk mytologi kendes en tilsvarende velkomst i dødsriget med en livgivende drik,
ambrosia. De skriftløse sarmatiske rytterfolk troede, at heltene blev modtaget af himlens
dronning med en velkomstdrik. Derefter kunne de leve der i lang tid. Det er muligt at
ideen om velkomsten er kommet til Skandinavien ved kontakter med områder syd for
Østersøen, hvor sarmatisk kultur fra ca. 200 e.Kr. havde væsentlig indflydelse. Romerne
kaldte Østersøen ”Mare Sarmaticum”. Sarmaterne havde en avanceret krigsteknik og en
elite af trænede krigere. Deres indflydelse ændrede på germanske stammers
samfundsform. Hvor lederne før var etnisk knyttet til stammen, opstod der nu et
aristokrati af stormandsfamilier og krigere, der ikke altid var i slægt med
lokalbefolkningen. Sarmaterne medbragte også en rig smykkekultur og en ornamentik
med dyremotiver. Himlens dronning blev f.eks. symboliseret ved en ørn. Dette kendes
også i den nordiske mytologi, hvor Freya har en ørneham. I Samland, det nuværende
Kaliningrad er der påvist Sarmatiske elementer ca. 200. På Bornholm findes på denne tid
fibeltyper og krukker med oprindelse i Samland. Figur 3 viser et spænde fra Samland.
Fuglen symboliserer sandsynligvis himlens dronning.

3. Spænde fra Kossewen, Samland (Kaliningrad) ca. 200 e.Kr.
Museum für Vor- u. Frühgeschichte Berlin.

4. Mytisk fugl fra Gammel Skørping lidt syd for Aalborg.

Ca. 600 bliver spænder af typen figur 4 almindelig hos høvdingeklassens kvinder i
Skandinavien. Det er en mytisk ørn, der henter den afdødes sjæl. Læg mærke til
mandsansigtet på fuglens lår. Fuglen har næb og klør, der kan rulles ud, så den kan nå at
få fat i sit bytte. Her skal den afdøde ikke selv rejse, men bliver bragt til Freyas rige af
hende selv. Alle dyrebilleder i oldtiden repræsenterede åndelige kræfter, som normalt var
usynlige. En åndelig kraft, der kan flytte sig gennem luften, symboliseres ofte ved en fugl
eller med dele af en fugl som f.eks. vinger eller næb. I den kristne symbolik symboliseres
helligånden ved en due. Når Freya nu kan vise sig som en fugl, må Freyas rige være en
åndelig verden. Ørnesymbolet viser også, at Freya hersker i himmelen. Det betyder nok,
at den afdøde sjæl kan få et behageligt ophold af længere varighed hos Freya. I den
nordiske mytologi kaldes Freyas rige Fensalir d.v.s. ”mose-rummet” eller Folkvang d.v.s.
”krigernes mark”.

5. Billede på gravsten fra Lärbro Stora Hammers på Gotland ca. 700.
Omkring 700 begynder billederne på de Gotlandske gravsten at vise velkomsten i
åndeverdenen. Transporten af den afdødes sjæl symboliseres med en båd eller en hest,
men her på figur 5 sker det med en ørn. Vi ser en menneskekrop inde i en ørneham. Freya
med langt hår står parat med udødelighedsdrikken i et drikkehorn. Bag Freya står en
mand og byder velkommen. Det må være en tidligere ankommet sjæl af en forfader. Det
kan være Odin.
For at forstå Odins oprindelse, må vi se på den sarmatiske stamme, wudinerne, der holdt
til i Ukraine omkring 200 e.Kr. Deres navn kommer af, at deres høvding havde titlen Wudin, der betyder ”stærk hersker” på det sarmatiske sprog. Navn Wu-din blev til Wotan hos
sakserne og til Odin i Skandinavien. Wudinerne fik allerede i 200-tallet stor indflydelse på
de saksiske stammer i Nordtyskland. Snorre skriver i sin Edda:

”Odin drog fra Asgård mod vest. Han tog med sig en mængde folk. De standsede ikke
deres færd før de kom nordpå i det land , som nu hedder Saksland. Der slog Odin sig ned
og blev en lang stund og gjorde sig til herre over store del af dette land. Odin satte tre af
sine sønner til at styre der. … Odins anden søn hed Beldeg, som vi kalder Balder, han
havde det land, som nu kaldes Vestfahl”.

Denne beretning bekræftes af stednavne afledt af Wotan i de saksiske områder i
Nordtyskland og i de britiske områder, hvor saksere indvandrede efter 400 (Rasmussen
2004). De britiske sakseres kongerækker går tilbage til Odin og Balder. Nogle
arkæologiske fund hos sakserne har sarmatiske træk. Stednavne og arkæologiske fund
tyder også på at saksere ledet af Balder har haft magten i Sydslesvig i slutningen af 200tallet. Balder blev dog dræbt her, og troen på Odin fik ingen betydning i Danmark førend
Vikingetiden.
Omkring 600 begyndte konger i nogle germanske stammer i Østersøområdet at regne sig
som efterkommere af en sarmatisk krigsherre. Det kunne ske ved sarmatisk erobring af
kongemagten, ved krigstjeneste hos en sarmat eller ved ægteskabelig forbindelse. En
gravhøj i Uppsala indeholder en brandgrav fra 500-tallet for en kvinde med et sarmatisk
spejl. Magthavere er ofte ivrige forfædredyrkere. Anerne bruges til at legitimere deres
arveret til magten. Nogle germanske småkonger mente, at de nedstammede fra Odin.
Andre nedstammede fra Gautatyr d.v.s. ”goternes stamfader”, der blev opfattet som et
andet navn for Odin. Efter sin død var Odin stadig en mægtig herre i åndeverdenen. Hans
sjæl kunne styre andre afdøde sjæle og kunne styre de levendes sjæle. Han kunne
frembringe åndeligt liv.

6. Stanseform til hjelmplade fra Thorslunda på Öland, ca. 600.
De første billeder i Skandinavien af Odin ses ca. 600. I Thorslunda På Öland er der fundet
forskellige stanseforme til fremstilling af bronzeplader til hjelme figur 6. Den dansende
figur har kun et øje og må derfor være Odin. Figuren er nøgen bortset fra et bælte, for
guder har ikke brug for klæder. Figuren er kønsløs, men man har fundet ganske
tilsvarende figurer med skæg: amuletter i Uppland og i Ribe, hjelmplader fra Sutton Hoo i
England og et bæltespænde fra Finglesham i Kent; alle fra samme tid. Figuren holder to
spyd i overensstemmelse med, at Odin var kendt for at kaste et spyd for at sætte kampen
i gang.

På Odins hjelm er der fastgjort to slanger med fuglehoved. Slangernes bagende stikker
ned fra bagsiden af Odins hoved. De to slanger, der følges ad, er et ældgammelt og vidt
udbredt symbol. Det er f.eks. det mest almindelige motiv i germansk ornamentik, hvor
det kan udformes på forskellige måde. Det fører for vidt at gøre rede for betydningen her
(Rasmussen 1990). Jeg vil blot sige, at de to slanger repræsenterer to modsatte skabende
kræfter i verden, den givende kraft og den modtagende kraft. De kan lettest forstås ved at
henvise til de kinesiske kræfter Yin og Yang. På ornamenter fra før Vikingetiden følger de
to slanger hinanden frivilligt, men her er de bundet sammen på Odins hjelm. På ryglænet
af Odin fra Lejre, figur 1 ser man også de to slanger bundet sammen af en knude. Også
på runesten fra den kristne tid kan man de to slanger bundet sammen af en knude. De to
slanger kan også ses på spændet fra Samland, figur 3. Her har de fuglehoveder ligesom
på Odinfigurerne, og det viser, at de kan flyve overalt.
Der findes ingen myte, som omtaler Odins to slanger, men Snorre har en skabelsesmyte,
hvor Odins brødre Vili (”vilje”) og Ve (”veg”) deltager i skabelsen af den fysiske verden.
Ved skabelsen af det første menneske gav Vili forstand og bevægelsesevne, og Ve gav
sanserne. Denne rollefordeling passer ganske godt med de egenskaber, der andre steder
kendetegner de to skabende slanger. Jeg vil derfor gå ud fra, at en ældre skabelsesmyte
med de to livskræfter er blevet ændret i Vikingetiden. Nu var Odin blevet den øverste gud
i åndeverdenen, og så skulle han også hæftes på verdens skabelse.
Lad os vende tilbage til hjelmpladen figur 6 og se på figuren til højre. Et menneske i
bjørneskind, en bersærk. Odins krigere kæmpede i ekstase, hvor de ikke frygtede smerte
eller død, og de blev kaldt bersærker. Bersærkerne har givetvis ikke kæmpet i
bjørnedragt. Der er tale om en bjørneagtig sindstilstand, og Odin har netop magt over
sindet. Hjelmpladen viser, hvordan Odin kan opflamme krigeren så han kommer i ekstase.
Det ser ud til at bersærken på hjelmpladen med sit spyd sårer Odin i foden. Det vil jeg
fortolke sådan, at Odin viser, at man bliver usårlig ved at følge ham.
Skibsgraven i Oseberg i Norge fra 830 er det mest værdifulde fund fra Vikingetiden, fordi
det giver en mængde oplysninger om vikingesamfundet. Her på figur 7 ses en af
billedvævningerne, som meget vel kan være vævet af den gravlagte dronning Åse selv.
Billedvævningen viser meget præcist de forestillinger, der herskede om Freya og Odin
midt i Vikingetiden. Øverst ser vi seks kvindelige krigere med sværd og skjold. Det er
valkyrier, der svæver over krigerne og viser vej til valpladsen og dermed til himlen.
Valkyriernes og krigernes skjolde er alle dekoreret med et cirkelkors, der allerede længe
før kristendommen symboliserede himmelen. Cirkelkorset kaldes også et Odinkors. Alle,
der bar dette skjold, var forbundet med himmelens kræfter. Freya var valkyriernes leder,
så det må være hende, der rider på himmelhesten. Snorre skriver: Når Freya rider til
kamp ejer hun den halve val; men Odin den halve. Freya er ledsaget af to fugle, der
antagelig er ravne. Heraf kan vi se, at de to ravne ikke alene tilhører Odin. Freya har her
desuden sit symbol, en kat.
Krigerhærens størrelse er markeret med to rækker skjolde og en skov af spyd. Foran
hæren går Odin, som vi kender, fordi han har en hjelm med to slanger, og desuden har to
spyd i hånden. Han viser vej men er uden skjold og deltager ikke i selve kampen. Under
ham er der to fugle formentlig ravne. Bag Odin går to bersærker. Bjørnedragten skal
symbolisere krigernes ekstatiske vildskab. I hæren deltager en kvinde i en vogn. Hun
repræsenterer måske den gravlagte dronning Åse selv. Hun opdrog sin søn, kong Hafdan

Svarte, til en stor krigerkonge. På billedet bakker hun op bag en kriger, med et stort
sværd. Det kunne symbolisere kongen. De mange spyd og pile symboliserer kampen.

7. Billedvævning fra Oseberggraven, 830.
Vikingetidens samfund var baseret på militærmagt. Stormænd fik bygget kostbare
krigsskibe og drog sammen på plyndringstogter under ledelse af en magtfuld konge. I
Skandinavien blev Odintroen udvidet fra at være en forfædredyrkelse i bestemte familier
til at omfatte alle, der ville vie deres liv til Odin. Odintroen blev en ideologi for alle, der var
knyttet til magteliten. En Odintilhænger, der dræbte en fjende, troede at den dødes sjæl
blev givet til Odin. Derved kom Odin til at råde over flere sjæle og fik større magt i
åndeverdenen. Ofringen kunne ske i kamp eller ved hængning af krigsfanger. Odin var
altid interesseret i krig og beskyttede sine tilhængere, når de førte krig. Krigsguden Odin
kaldtes også Hærfader og Valfader. Når Odintilhængeren døde, kom hans sjæl til at sidde
til højbords med Odin i Valhal. Odin var ikke blot den øverste gud. Han støttede også den
øverste konge. Odindyrkelsens udbredelse i krigerklassen var forudsætningen for de store
vikingetog, der blev organiseret af magtfulde danske vikingekonger.
Vikingerne var imidlertid ikke rå slagsbrødre. De var berejste og velinformerede. De var
priviligerede og havde overskud til at lære og planlægge. De besad en åndrighed, der
viser sig ved skjaldedigtningen. I ølhallen blev der hørt digte og heltesagn. Og her opstod
en mængde myter om guderne. Mange af disse myter er modstridende, og de blev først
skrevet ned længe efter vikingetidens ophør. Odin var den øverste gud i åndeverdenen.
Han kunne frembringe åndeligt liv. Odin var skjaldenes gud. Han frembragte også

klogskab og visdom i mennesker. Klogskab og visdom hentede han dog fra Mimer, hvis
hoved Odin opbevarede.
Myterne om Odin handler ofte om, hvordan han fik magten over de andre guder. Snorre
fortæller flere myter, om hvordan Odin fik fat i den guddommelige udødelighedsdrik,
visdommens mjød. Uden den kunne Odin jo ikke opretholde sjælenes liv i Valhal. Drikken
blev bevogtet af en jættekvinde i underverdenen, så Odin måtte tage skikkelse af en
slange for at stjæle den.
Odindyrkelsens indførelse med magt er beskrevet i Eddadigtet Vølvens Spådom. Heraf
fremgår det, at Freya blev dyrket på hellige steder som en træstøtte, der var smykket med
guld. Den blev hentet til Odindyrkernes hal, stukket med spyd, d.v.s. ofret til Odin, og
derefter brændt. Vanedyrkerne opstillede dog en ny træstøtte. Den blev også ødelagt, og
det gentog sig tre gange. Så gik der en spåkvinde rundt og såede utilfredshed blandt
kvinderne, som var tilhængere af vaneguderne. Kongen bestemte nu, at kun aserne måtte
dyrkes, og at alle aser skulle dyrkes samlet, så at Odin altid var med. Derefter begyndte
folk at dyrke Freya, idet de kaldte hende Odins kone. Stillet over for dette angreb bag
egne linier gik asedyrkerne med til et kompromis. Vanerne blev optaget i åndeverdenen
d.v.s. himlen.
En myte fortæller at Odin fik lavet en statue af sig selv med indlagt guld, formentlig den
guldhalsring, som Odin havde fået dværge til at lave. Odins kone Frigga, d.v.s. et aspekt
af Freya, stjal guldet og fik lavet en smuk halskæde til sig selv. Odin blev blændet af
hendes skønhed og fandt aldrig ud af, hvem der havde stjålet guldet. Denne myte drejer
sig om det samme som myten om Brisingamen. Disse halsringe og halssmykker er ikke
blot til pynt. Det er magtsymboler. Guldhalsringe var almindeligt brugt af germanske
fyrster som symbol på deres magt. Når Odin sidder med Freyas halssmykke, betyder det,
at han har overtaget hendes magt i den anden verden.
I Eddadigtet Grimnes Tale siges det, at Odin og Frigga begge sidder på tronen Hlidskjalf
og skuer ud over hele verden. Hlid betyder ”led, åbning”, og skjalf betyder ”hylde,
platform”, så Hlidskjalf betyder en åben platform, hvorfra man kan se til alle sider. Odin
fra Lejre bærer Freyas symboler og har derved absorberet hendes egenskaber. Begge
guddomme er således tilstede i denne ene figur. Begge sidder på tronen.
De fleste myter i den oldnordiske mytologi stammer fra 900-tallet. Her fik asetroen en
opblomstring i Danmark. Den hænger sammen med Gorm den Gamles erobring af hele
Danmark, der på det tidspunkt også omfattede dele af det nuværende Sverige, Norge og
Tyskland. Både Adam af Bremen og Saxo fortæller, at Gorm den Gamle forfulgte de
kristne. Der er beretninger om hedenske ofringer af dyr og mennesker i Danmark. Fund
af knoglerester på kongsgårde bekræfter dette. Rytter-våbengrave findes kun i Danmark i
900-tallet indtil Gorm den Gamles død ca. 958. Gravgodset består af hest,
nærkampvåben, brætspil, mad og drikke. Medgivelsen af krigerudstyr i graven må være
udtryk for troen på et liv efter døden i Valhal. Manglen på skjold og hjelm kan forklares
ved at krigerne i Valhal ikke kunde dø. De begravede var højtstående hærførere. Den
fineste grav var Gorm den Gamles egen grav i Jelling.
Det er nu tydeligt, at Odin i løbet af Vikingetiden får magten over de andre guder og bliver
hersker i åndeverdenen. Det fremgår af den bevarede billedsymbolik og af de bevarede
myter. Magthaverne har brug for ideer, der legitimerer deres handlinger. De har brug for
rollemodeller i form af myter. De ønskede at beholde deres magt efter døden. Odin, der
kunne frembringe og styre åndeligt liv, var åbenbart den rigtige gud for dem. Odin kunne
imidlertid ikke frembringe fysisk liv. Det er vanskeligt at opfatte en gud som almægtig,

når han ikke kan hjælpe i den fysiske verden. Freya kunne både frembringe fysisk liv og
åndeligt liv. Derfor havde Odin brug for enten at beherske Freya eller erstatte hende ved
at tilegne sig hendes egenskaber. Odin fra Lejre viser et forsøg herpå.

8. Amulet fra Gnezdovo Ukraine ,900-tallet. (Skalk 1989,4)
Et andet eksempel ses på en lille amulet fra Gnezdov figur 8. Her ligger verdens største
vikingegravfelt med ca 6000 gravhøje. En stor del af gravene indeholder genstande af
typer, som kendes fra Norden. Figur 6 viser en mandsperson med overskæg og fipskæg,
men dragten er en kvindedragt, og han bærer en halskæde, sandsynligvis Brisingamen. På
siderne af hovedet har han to halvkugler. Da Freya undertiden ses med håret i to knuder,
formoder jeg, at halvkuglerne symboliserer Freyas hår, symbolet på hendes skaberkraft.
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