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Forord
Denne historie, skrøne, fabulering eller hvad I nu vil kalde den, fortæller først om
tiden Før den Nordiske mytologis skabelsesberetning og bagefter om nogle
episoder i Odins lange og til tider indviklede liv. Om den ”almindelige”
problemfyldte hverdag, som guderne jo ganske naturligt, også måtte have haft.
Udødelige var de jo ikke og på trods af alt, ejheller altvidende eller ufejlbarlige. På
mange måder var de helt menneskelige og det var vel også derfor Midgårds
mennesker blev skabt som de gjorde 😊
På trods af, at historien eller rettere historierne, er det rene opspind, bygger de dog
på den grundviden vi – eller skal jeg nøjes med at sige jeg - har om vores nordiske
mytologi og vores historie i vikingetiden.
Når vi taler om den Nordiske mytologi er der 2 indfaldsvinkler. At mytologien
bygger på religiøse forestillinger med baggrund i naturen og dens mysterier. 2. At
mytologien bygger på et reelt folkeslag der eksisterede i fortiden. Denne fabulering
tager udgangspunkt i den religiøse naturbaggrund
Jeg vil være evt. læsere, der er mere vidende end jeg, om at korrigere de fejl der
måtte være i fremstillingen. Denne feedback kan med tak, sendes til mig på
bjarnefroslev@gmail.com
Historien er i øvrigt ganske ufuldstændig, uden korrektur og bliver løbende til når
”ånden” er over mig
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Historie nr. 1

Det vigtigste spørgsmål
Da den videnskabelige viden, vi d.d har om universets skabelse – i mine øjne –
passer så godt med skabelseshistorien, så lad os starte skrønen med at gennemgå
disse

Universet blev skabt for 14 tusinde millioner år siden og startede som
et energipunkt, der var meget, meget, meget mindre end et lille bitte
atom.
På trods af sin ubetydelighed, indeholdt dette energipunkt, alt hvad der er og har
været i universet af energi og stof. Intet er kommet til og intet er forsvundet siden.
Hvor og hvordan dette energipunkt opstod eller blev skabt, er reelt universets
allerstørste bagvedliggende videnskabelige og religiøse spørgsmål. Selve skabelsen
På et tidspunkt, eksploderede dette energipunkt, i en kosmisk ild, en eksplosion,
der spredte al den koncentrerede energi og stof ud som bølger fra centrum. Med
eksplosionen blev al energien og stoffet fortyndet i det nyskabte ekspanderende
univers og dermed blev både rummet, tiden og tyngdekraften skabt.
Stoffet blev, om jeg så må sige, fortyndet i takt med universets udvidelse og flød nu
rundt i den store ”intethed” som store gasklumper
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Tyngdekraften, der blev født samtidig med eksplosionen. Den tiltrak eller samlede
om man vil, alle de omkring flyvende, hjemløse og kolde gasklumper, varmede dem
op og samlede dem sammen. Da der var samlet tilstrækkeligt, endte de med at blive
den første stjerne.
Millioner af år senere, havde tyngdekraften dannet så mange stjerner, at de
begyndte, at samle sig i nogle grupper, som vi senere med en fællesbetegnelse ville
kalde galakser
For 1.100 millioner år siden blev den galakse, som vi kalder ”mælkevejen”, skabt
Stjernerne i galakserne blev gamle, blev til eksploderende supernovaer og asken fra
dem dannede nye stjerner. Denne proces startede ved begyndelsen og har gentaget
sig siden tidens begyndelse. Skabelse, død og genskabelse. Den evige treenighed
De eksploderende stjerner/supernovaerne, blev til kæmpeskyer af gas og støv. Det
af dem, der ikke blev til nye stjerner, kondenserede som ”regndråber”.
”Regndråberne” blev så varme, at atomernes kerne i dem smeltede sammen og
skabte den ilt vi indånder, det kulstof vore muskler er bygget af, calciummet i vore
knogler og jernet i vores blod. Det altsammen, var der fra begyndelsen, i de
stjerner, der for længst er forsvundet
Vi, os mennesket og alt andet levende, er lavet af stjernestøv. Vi er de stjernefødte
For 4.500 millioner år siden blev vores eget planetsystem, med solen (som er
en stjerne) og de 7 planeter, skabt
Jorden blev som de øvrige, skabt af gas og støv. Millioner af kollisioner med
asteroider og andet stof fra rummet forøgede massen
Da skabelsen var færdig kølnes den og havene blev skabt
For 3.500 millioner år siden opstod livet i havet.
Ingen ved hvorfra eller hvordan livet opstod. Måske kom det fra rummet eller
måske ved en proces der skete her på jorden.
Det, er livets næste store spørgsmål.
Det første liv var mikrober, der også forplantede sig; Senere udviklede de sig til
havplanter og havdyr, der senere forlod havet og skabte et liv på landjorden. Her
udviklede, muterede de sig og befolkede jorden med skove, store dyr som
dinosaurusser og med små dyr der skulle udvikle sig til at være vores forfædre.
Senere forsvandt de store landboende dyr og overlod arenaen til de små
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For 3.5 mill år siden finder vi spor efter den første menneskeart. De første af
vores mere direkte forfædre og her må vi forestille os at de mytologiske sagn opstår
I 40.000 tusind generationer var vi derefter nomader og samlere, lærte at lave
ild, redskaber og give ting navn
For 30.000 år siden skabte vi de første hulemalerier og begyndte at se ud mod
stjernerne.
”Astrologien” blev født for at kende vores dyrevildts vandringer og forudse vinteren
og kunsten blev skabt, for at skabe forbindelse til det, der var højere og uforståeligt
for mennesket
For 10.000 år siden havde vi lært at tæmme de vilde dyr, dyrke de vilde planter
og vi begyndte at bosætte os
For 6000 år siden opfandt vi skriftsproget
For et par tusind år siden blev Jesus, Muhammed med flere, ifølge skrifterne og
overleveringerne, født/skabt
For 1000 år siden sagde Harald, at han kristnede Danmark. Dette er til gengæld
sikkert, om ikke fiktion, så en god portion overdrivelse 😊 Han var ikke konge over
hele Danmark og han kristnede ikke alle. Kristendommen og Asertroen levede i
mange århundreder side om side og Asertroen blev aldrig helt ”udryddet”
Frit efter Neil Degrasse Tyson” A Spacetime Odyssey”
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Historie nr. 2

Det første kapitel fortæller os hvad videnskaben tror om verden og menneskets
skabelse og giver en ide om hvornår mytologien opstod. Dette er jo fint nok, men
fortæller alligevel ikke nok. Der er trods alt mere i tilværelsen end videnskabelige
facts
Den næste historie, vil derfor fabulere lidt mere. om den mytologiske skabelse.
Lidt mere om, hvad der måtte være gået forud for den viden om verdens skabelse
og ende, som vølven Hejd fortæller Odin. Han forstyrrede hende nemlig mit i
hendes udesidning og overøste hende med smykker for, at få mere viden ---- eller
måske for, at få hende til at fortælle andre om det
En historie starter jo altid en eller anden gang og på et eller andet sted.
Denne historie har imidlertid hverken en begyndelse eller en ende og den foregår på
alle og ingen steder samtidig.
Man kunne også sige, at historien er fra før ”tiden” blev født og før der eksisterede
noget, der kunne kaldes et ”sted”.
Forstå det eller ej. Personligt er jeg for længst stået af
Den hurtige læser vil nu omgående spørge, hvordan det så kan være, at jeg kender
historien og det er jo et ganske godt spørgsmål, som naturligvis, må besvares
sandfærdigt.
Kort og godt og fra mit inderste hjerte. Jeg aner det ikke.
Jeg er imidlertid en god og nær ven af Odin og indimellem lader han enkelte dråber
af den gyldne, blodrøde skjaldemjød glide blidt og kærlighedsfuldt ned gennem min
higende hals og ud i mine årer. Her løsner de mine spændte muskler og min
afgrænsede bevidsthed og så kommer historiens vingesus til mig.
Båret på falkeham og ledsaget af skrigende, sultne, knevrende, kulsorte ravne.
Så her er historien
Engang skete der et eller andet.
Hvad, hvor eller hvorfor det skete, var der som sagt ingen der vidste, men engang
hvor tiden ikke eksisterede og på et sted som ikke fandtes, opstod ”Noget” pludselig.
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Nu om dage ville man kalde det energi, men det var der jo ingen der kunne kalde det
dengang, så vi vil bare kalde det ”Noget”
Lige pludselig var der ”Noget”, hvor ”Ingenting” ellers herskede.
I konsekvens af dette, afgik ”Ingenting” ved døden og blev erstattet af føromtalte
”Noget”.
Da ”Noget” er for intetsigende og uden personlighed og derfor umulig at skrive en
historie om, vil vi i stedet kalde dette ”Noget” for
”Dimsen”

Uden at ”Dimsen” vidste det, blev den født med en umættelig, udefinerbar higen.
Denne higen kan vi vel nærmest betegne som en altomfattende sult, som fik den til at
sluge alt omkring sig.
Mange millioner år senere, ville denne sult blive kaldt tyngdekraften, men det var
der jo som sagt ingen, der kunne fortælle om dengang
Nu skal man ikke betragte ”Dimsen” som dum eller uvidende fordi den ikke vidste
noget.
Det var der nemlig heller ingen andre der gjorde og var der alligevel nogen der vidste
et eller andet, så afslørede de det aldrig.
”Dimsens” umættelighed fik den til at opsluge al den ubrugbare intethed, der lå
tilbage omkring sig og derfor voksede og voksede den og blev umådelig stor.
At den blev større og større har en afgørende betydning for historien, men det må
komme lidt senere
Ud over denne umættelighed, fik ”Dimsen” nemlig endnu en gave ved sin fødsel.
Evnen til at dø.
Det kan lyde underligt, at kalde det, at dø, for en evne. Vi vælger det dog, da evnen til
at dø medførte, at den samtidig fik evnen til at blive genfødt.
Liv, død og genfødsel. Det er, som I nok kan huske fra historien om de
videnskabelige facts, universets evindelige cyklus.
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I universet døde der en stjerne, men samtidig blev den genfødt. Ikke nødvendigvis
som en stjerne magen til, men som en stjerne med måske andre eller flere
egenskaber
Nå men tilbage til historiens forløb.
Da ”Dimsen” havde opslugt al den ubrugbare ”Intethed” omkring den, var den blevet
så stor, at den uden at vide det og ganske mod sin vilje (som den i øvrigt ikke havde
endnu) eksploderede.
Det var ikke bare sådan en almindelig eksplosion med knald og stjernekastere.
Nej, det var en eksplosion, der både satte vækkeuret i gang og samtidig lavede så
meget ravage, at der lige pludselig blev en masse plads omkring ”Dimsen”.
Helt uden at ”Dimsen” vidste det, havde den skabt både tiden og rummet og ikke
alene havde den skabt rummet, den havde også fyldt dette rum med de milliarder af
små ”Xdimser”, som den var blevet genfødt til, da den eksploderede og afgik ved
døden
”Dimsen”

”Xdimser”
=

Det yderste lag af ”Dimsen” der eksploderede, var isende koldt og modbydeligt. Det
røg langt mod nord. Når Vølven senere ville fortælle Odin om verdens skabelse, ville
hun kalde det sted for Nifelheim.
Det inderste af ”Dimsen” var gloende varmt og sydende og fløj direkte mod syd. Det
sted ville Vølven senere kalde for Muspelheim.
”Dimsens” eksplosion var så kolonorm, at alt hvad den bestod af, røg til hver sin
side.
Ikke den mindste lille smule blev der tilbage og alt mellem Muspelheim og Nifelheim
blev til et kolonormt tomt, tomrum.
Vølven ville senere fortælle Odin, at al denne intethed hed Ginnungagap
Nu skulle man så tro, at historien var ovre og bare ville gentage sig med den ene
eksplosion efter den anden. Det var den bare ikke.
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En enkelt lille bitte, bitte del af den oprindelige ”Dims” blev nemlig ikke til en af de
mange ”Xdimser ”.
Den blev til en
”Ydims”

Der som blind passager på en lysstråle, endte langt, langt nede sydpå i det
kommende Muspelheim.
Der sad den så, ved bredden af et eller andet, og var ganske fortumlet og
rundforvirret.
”Ydimsen” vidste hverken hvad eller hvorfor den var det, den nu var og det var der jo
heller ingen andre der gjorde
At ingen andre vidste det, havde den simple forklaring, at der, lige på det sted, jo
ikke eksisterede andet end ”Ydimsen”, og at ”Ydimsen” ikke vidste det, havde den
simple forklaring, at ”Ydimsen” overhoved intet vidste.
Ja den vidste ikke engang, at den ikke vidste noget eller at den i det hele taget var til.
Nu skulle man jo tro, at dette var en ulykkelig situation for en ensom ”Ydims”, men
da ”Ydimsen” ikke kunne føle eller tænke noget som helst, så var det faktisk en
meget fredsfyldt situation.
Indledningsvis fortalte vi, at ”Ydimsen” sad ved bredden af et eller andet.
Da ”Ydimsen” imidlertid var ganske alene og ikke kunne fortælle noget som helst til
nogen som helst, må vi hellere gøre det klart, at i virkeligheden kunne det lige så
godt have være på bunden eller på toppen af et eller andet den sad, som det kunne
have være ved en bred.
Ikke, at det har nogen betydning for historien, men sandfærdig må den være
Efter en hel del af den tid, der kun lige var igangsat, begyndte ”Ydimsens” nedarvede
og medfødte umættelighed og dens evne til at dø og genopstå, at få den til at
forandre sig.
Den begyndte ganske enkelt at dele sig i to, der tilsammen lavede en tredje. Da den
havde gjort det lige så mange gange, som der multipliceret er felter på et skakbræt
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(noget vølven ville fortælle om senere) var de så mange, at de var nødt til at sidde på
begge bredder af det der et eller andet, som de nu sad ved.
Den første ”Ydims, der jo var den første, var også den største og stærkeste. Den
udråbte sig omgående til ”Over Ydims”.
De almindelige ”Ydimser” synes godt nok, at det var lige surt nok, så det øgenavn
blev overført til den selvudnævnte, hårdtslående ”Over Ydims”.
Senere da både de almindelige ”Ydimser” og ”Over Ydimsen” fik at vide, at de boede i
noget der hed Muspelheim, begyndte de at kalde sig Muspelfolket
Se, nu ved I lige så meget eller lidt, om I vil, som jeg, om alt det, der gik forud for
verden og gudernes skabelse.
Resten af historien er mere sikker.

Historie nr. 3

Historien om verdens skabelse og undergang
Historien har vi fra Vølven Hejd. Hendes skabelsesberetning gik gennem adskillige
århundreder fra mund til mund og fra bålsted til bålsted, lige indtil en eller anden
tog sig sammen til at skrive den ned. Denne en eller anden, var præsten og
høvdingen Snorre Sturlavson der boede på Island
På det tidspunkt var menneskene imidlertid blevet kristne. De var begyndt at tro på
Jesus, som de dengang kaldte Hvide Krist. Derudover var der sikkert også gået en
del i glemmebogen og andet var blevet forvansket af at blive genfortalt den ene gang
efter den anden.
En af menneskenes tilbøjeligheder er nemlig, at ”pynte” på de historier de
genfortæller.
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Lidt skeptiske må vi derfor være overfor genfortællingerne.
Skabelsesberetningen, er den historie, som Vølven fortalte Odin om verdens skabelse
og skæbne.
For de uvidende af Jer, er Vølven en ældgammel, vis og til tider, ondskabsfuld
sandsigerske, spåkone og meget andet. Hun er så gammel, at hun stammer helt
tilbage fra ”YDimsens” tid, og det er jo, som vi alle ved, ganske mange årsekler siden
Her er hvad hun, sådan i grove træk, fortæller Odin
●
Ved tidens begyndelse, siger hun, fandtes der kun Nifelheim, som lå mod nord og
som var fyldt med is, kolde tåger og en flod der hed Hvergelmir. Sydpå var landet
Muspelheim, som var et hedt, brændende land, hvor Muspelfolket levede med
høvdingen Surt som deres øverste leder.
Midt imellem disse to modsætninger, lå det enorme tomme rum, der blev kaldt
Ginnungagap
Se så langt er vi jo allerede med. Det var jo al det der med Dimser, Xdimser og
Ydimser, så lige indtil nu, har Vølven altså ikke fortalt noget nyt.
Hun fortæller imidlertid nu, at isen fra Nifelheim møder varmen fra Muspelheim,
hvorefter isen smelter og drypper ned i det tomme rum Ginnungagap. Se det var jo
en hel ny nyhed, så nu begynder det at blive interessant
Endnu mere interessant bliver det, da Vølven videre fortæller, at alle disse
smeltedråber langsomt samles i Ginnungagap og endte med at blive til en kæmpe,
der uvist af hvem, blev kaldt Ymer.
At han blev kaldt Ymer, skal ikke få nogen til at tænke på det mælkeprodukt, der
bliver kaldt Ymer, for der var absolut ingen sammenligning mellem disse to.
Ymer var det første levende væsen i det nyskabte univers og ymer nr. to var blot
gammelt surt komælk.
Ymer var den første urjætte og blev stamfader til alle følgende jætter.
Senere hører vi om, hvordan alle disse jætter på nær 2 drukner, hvorfor vi allerede
nu kan udlede, at det var spildt besvær af Ymer, at sætte alle disse væsner i
verdenen.
Sådan er der så meget spild af alt muligt og som Vølven senere sagde, så var det
indledningen på forbrugersamfundet, hvad det så end er
Derefter bliver Vølven særdeles kreativ og nu viser det sig, at Ymer sveder så meget,
at han ender med at svede en mand og en kvinde frem fra sine armhuler og i bar
misundelse over dette fik hans ene ben et barn med det andet.
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Disse tre nye jættevæsner avlede så lystigt videre med hinanden og endte med at
skabe – så godt som - alt levende.
Nu er det så, at vi igen skal holde os til sandheden. De skabte jo ikke alt levende. De
skabte jo kun alt det nye levende i Ginnungagap. I Muspelheim havde vi, som vi ved,
nemlig allerede herskeren Surt og Muspelfolket.
For almindelige dødelige virker det jo en smule forvirrende.
På den ene side starter historien med, at der intet findes og på den anden side så
fandtes Surt og Muspelfolket så alligevel.
Da vi dødelige jo ikke kan finde ud af noget sådant, overlader vi det til Vølven at
fremkomme med en senere forklaring på det spørgsmål
Imens alt dette foregik, sad Ymer alene og forundret og kikkede småplirrende rundt
med øjnene for at finde noget spiseligt, men måtte i første omgang opgive.
At han måtte opgive, var jo egentlig ikke så underligt, når vi nu ved, at Ginnungagap
var et tomt, tomt, tomrum
Isen blev imidlertid ved med at smelte og løbe ned i Ginnungagap. Hernede blev al
den smeltede is til koen Audhumla, og så kan det nok være, at Ymer fik slukket sin
sult i de 4 mælkefolder, der flød fra koens patter
Audhumla skulle jo også have noget ud af det, men der var ikke meget at finde på det
sted. Koen måtte simpelthen tage til takke med hvad der var og måtte derfor slikke
noget salt fra en sten.
Om det mættede eller om koen blev forfærdelig tørstig melder historien ikke rigtig
noget om.
Det eneste vi får at vide er, at efterhånden som koen slikker på stenen, vokser der i
løbet af 3 dage en mand frem af den.
Bure blev denne mand kaldt. Hvem der kaldte ham det ved vi ikke, men sammen
med en af de benavlede jætter, fik han en søn der hed Borr.
Borr fik så 3 børn sammen med jættedatteren Bestla, og nu er vi fremme ved noget
ganske vigtigt.
Disse 3 børn var nemlig brødrene Odin, Vile og Ve og de var de første Aser guder i
verdenen.
Senere ville både Ymer, Burre og Borr, hvis de da havde levet, forbande den dag hvor
Bestla blev gravid med de 3 skarnsunger og vi kan gætte os til, at de også ærgrede sig
rigtig meget over, at de ikke kvalte dem eller satte dem ud straks ved fødslen.
De 3 møgunger var nemlig det modsatte af deres forfædre og mødre. De var så
forbandede regelrette og hel vilde med lov, orden og regelmæssighed. Ganske
modsat deres ophav, der elskede det blomstrende kaos og uforudsigeligheden i
tomrummet Gunnigab
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Som vølven fortsatte med at fortælle, gik det da heller ikke i længden.
En dag var de 3 knægte, så lede og kede af uordenen, at de besluttede, at nu skulle
det være slut med al det kludder. Der skulle laves orden på tingene.
Problemet var bare, at de jo stadig befandt sig i tomrummet Ginnungagap, hvor der
udover tomrummet, kun var en forbandet masse små væsner der myldrede planløst
rundt. Der var ikke så meget som en eneste mursten, så hvordan skulle de skabe en
ordnet verden. De spekulerede og spekulerede og så sig omkring, ikke bare en gang,
men adskillige.
Der var intet. Hver gang de havde set sig omkring, endte de med det samme resultat.
Det eneste der var stort nok til, at man kunne skabe en verden ud af det, var
urvæsnet Ymer
Således gik den ene dag efter den anden. Ja egentlig gik dagene ikke, for der var jo
ikke nogen dage eller nætter endnu, så korrekt udtrykt, må vi nok ændre det til, at
tiden gik og gik og gik og det ganske uden, at den kom nogen vegne.
En dag skete det så. Bægret flød over. Der var simpelthen for meget uorden og for få
til at gøre rent. De tre skarnsknægte Odin, Vile og Ve besluttede derfor, at da Ymer
var det eneste brugbare byggemateriale der var, ja så måtte han lade livet i sagens
tjeneste.
Som tænkt og besluttet således gjort. Ymer, deres stamfar blev slået ihjel og ud af
hans krop byggede de 3 knægte så de ni verdener og satte verdenstræet Yggdrasil i
midten.
Med dette kom der ganske vist orden på tingene, men samtidig fik de startet krigen
med jætterne, der ganske naturligt ikke ville finde sig i, at Aserne slog forfaderen
ihjel.
Det hele er en ganske forfærdelig og forfærdelig lang historie, så jeg skal gøre den
kort.
Som forventet gik det hele ad Hel til og til sidst kom Ragnarok, hvor alle jætter og
kaosuhyrer overfaldt aserne og deres fæller. Kampen var så vild, at de stort set alle
sammen slog hinanden ihjel og Surt brændte samtidig hele den gamle verden af.
En historie skal jo ende godt, så der steg en ny jord frem og to Mennesker Liv og
Livtraser, nogle få guder og jætter samt Nidhug overlevede og hele historien kunne
fortsætte om igen, i nogle nye kulisser
Mennnnnnnn, før alt dette skete, herskede Guderne i evigheder i de ni verdener de
havde skabt og det følgende er en historie, om nogle hændelser i Alfaderen Odins
Liv.
En lille rettelse må der dog til i sandhedens interesse. Guderne skabte kun 7
verdener, for de 2 sidste Muspelheim og Niflheim var der jo i forvejen

15

historie nr 4

En historie om hvordan en morgenstund også kan være for Odin
Odin var sur. Faktisk var han så edderdulme sur, at han desperat ledte efter en eller
anden det kunne gå ud over.
At han var overgud og skulle opføre sig majestætisk, var han ganske ligeglad med og
ønskede bare, at der var en eller anden, der var dum nok til at påpege hans opførsel.
Så skulle den uheldige få sig den største gang morgenbank han længe havde fået
Dagen var en rigtig lortedag.
Den var startet med at Frigg, møgsur, havde forladt ægtesengen og var taget hjem
til sig selv i Fensale med den besked, at hun ikke havde til hensigt at besøge ham,
før han havde fået vasket sine sure, ildelugtene tæer – hvilket han da bestemt mente,
han havde gjort i sidste uge, samtidig med han rensede sine ører for al det skidt som
ravnene Hugin og Mugin havde proppet ind i dem.
Dernæst skulle han for op ”før Hel fik sko på”. Efter kristendommens indførelse
sagde menneskene i Midgård ”før fanden fik sko på”, men da Hvide krist var hans
modstander, foretrak han Hel for at bevare sin selvrespekt
Da han endelig var stået op, havde han også set sit eget åsyn, da han plaskede vand i
hoveder. Det brød han sig ikke om. Gråt skæg, rynker og så tilmed platfodet af alle
gåturene. Fy for Loke da. Det var ikke noget, der gjorde det lettere at besnære
ungmøerne, men her havde han da det held, at han var runemester, hamskifter samt
var glimrende til sejd, og det på trods af, at det var kvindearbejde
Det var på tidspunkter som dette, at han ærgrede sig over, at Idun ikke var blevet
født og have fundet træet med de ungdomsgivende æbler noget før. Nu hjalp de ham
kun til ikke at blive ældre end han allerede var blevet og det var møgirriterende når
han så på alle de andre Asere, der var kommet til senere. De var stort set
allesammen irriterende, unge og smukke at se på
Når han skulle så tidligt op, var det fordi han var den eneste af guderne, der var
hjemme i Valhalla. Alle andre havde været smarte nok til at finde på uopsættelige
opgaver alle andre steder.
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Vel at mærke opgaver, som var en del sjovere, end at tage sig af de daglige opgaver
og besværligheder i den kæmpemæssige hal.
Først skulle han have møde i rådssalen med de 540 portvagter for at høre al deres
brok om natten forløb og lægge nye vagtplaner.
Alene det var til at få pip af.
På trods af, at det var deres arbejde og tilmed den eneste grund til at de var her og
ikke nede i dødsriget hos Hel, så var der ingen af dem, der i virkeligheden gad
arbejdet og alle havde undskyldninger med enten syge børn, mostre eller skidesyge
Så skulle han høre på al det sladder som egernet Ratatosk, viderebragte til ham
hver eneste dag. Ratatorsk var nemlig budbringer mellem høgen Vedfolmer og
dragen Nidhug.
Vedfolner var i virkeligheden en jætte, der i høgeskikkelse sad aller, aller øverst i
Yggdrasil og derfor kunne se alt hvad der foregik i alle verdenerne.
Det var nu ikke helt sandt, for der var store diskussioner om hvorvidt det var
Vedfolmer eller jætte ørnen Ræsvælg der sad øverst i Yggdrasil.
Ræsvælg var en jætte ørn, der skabte alle vindene og bølgerne når den baskede med
sine vinger og den sad som sagt enten øverst i Yggdrasil eller langt væk ude i
jætteland.
Da det imidlertid var særdeles sjældent nogen orkede at klatrede helt op i toppen af
Yggdrasil og dermed kunne afklare sagen, forblev spørgsmålet uafklaret
Odin var ikke udelt begejstret for, at Ratatosk var gode venner med jættenhøgen
Vedfolmer, for den var lettere anløben i sine holdninger og Odin var derfor lidt
ulden på alle de historier der blev bragt ned til Nidhug og som kun fik den pokkers
drage til at blive i endnu værre humør end den allerede var i forvejen
Han vidste også, at Nidhug var skide sur over altid at skulle sidde nede i mørket,
mens høgen Vedfolmer kunne sidde oppe i lyset og den friske luft og han vidste den
gav Vedfolmer skylden for den situation.
Ratatorsk var derfor budbringer mellem alle de ubehageligheder som Nidhug og
Vedfolmer udvekslede og det var ikke så få endda.
Alt det ævl skulle han høre på hver eneste dag og det eneste formidlende var, at det
trods alt ikke var i al evighed han skulle høre på det, men kun til Ragnarok
Al den sladder, sandheder og usandheder, sludder og vrøvl, skulle han så snakke
med Mimer om. Mimer var jætte, men alligevel den klogeste i hele verdenen og
Odin,s faste rådgiver.
Det var bare en pokkers lang og besværlig tur hen til ham.
Mimer – eller rettere hans hoved – befandt sig nemlig langt nede under en af
Yggdrasils 3 rødder ved visdommen brønd.
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Odin vidste godt, at han selv havde haft en finger med i spillet dengang Mimer blev
en krop kortere, men det var ikke lige en historie han brød sig om at tænke al for ofte
på. Det eneste der var værd at tænke på i den forbindelse, var den kæmpekamp der
havde været mellem Vanerne og Aserne
Odin gned sig i hænderne ved den bare tanke og smilede så bredt at hovedet næsten
flækkede. Se det var en kamp der ville noget. Aldrig hverken før eller siden havde
han oplevet noget så pragtfuldt, men snydt havde de nu gjort de Vaner
Odin kikkede sig over skulderen for at se om Forsete var der. Forsete var
retfærdighedens gud og når han var der, skulle alt gå retfærdigt til og Odin vidste jo
godt at han også selv havde snydt
NÅ - når han så havde snakket med Mimer om det alt sammen, skulle han kravle
hele den lange vej tilbage til Valhalla for at sætte alle de nye Einhjerniner ind i,
hvordan den daglige kamptræning på Vidresletten foregik og hvorfor.
Nu om dage, tænkte Odin, er Problemet, at det var tyndet ud i de skarer der kom til
Valhalla. Det var ikke mange der døde med sværdet i hånd og endnu færre der døde
æresfuldt.
De fleste nu om dage brugte andre våben og gjorde det med glæde bagfra
Indtil videre gik det dog endda. Der kom stadig folk, der troede på Aserne og der var
stadig folk der vidste hvad ære var for en størrelse. Skulle han se på tingene fra den
lyse side, så synes han der faktisk blev flere og flere og det kunne endda se ud som
om ham Hvide Krist var på tilbagetog
Men hvorom alting nu var, så var det næsten umuligt at forklare de nyankomne
noget.
En del af dem kunne ikke skrive en rune, de talte alle sammen forskellige sprog og
for, at det ikke skulle være løgn, så havde en del af dem ikke fattet, at de faktisk var
døde og ikke længere befandt sig nede i Midgård, men her oppe hos guderne.
Når han endelig havde fået banket det alt sammen ind i hovederne på dem, skulle
han forklare de særlig tungnemme, at de aldeles ikke var kommet herop fordi de var
flotte, men fordi de var gode til at slås og fordi de skulle hjælpe ved den sidste kamp
mod jætterne når Ragnarok kom.
De klogeste af dem stillede sværere spørgsmål.
Som f.eks hvorfor de nu skulle kæmpe og al det der, når de nu vidste på forhånd at
de ville tabe. De politisk bevidste af dem spurgte endda, om de ikke bare kunne gøre
som en af de danske politikere ved navn Glistrup havde foreslået. Bare slå et skilt op
hvorpå der stod. ”Vi overgiver os” ( hvor Vølven lige havde den fremtidshistorie fra
fortalte hun aldrig
Båtnakker alle sammen og dem skulle man være øverste gud for. For en selv da også
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Da Frigg, børnenes mor, jo var skredet, skulle han så sparke de luddovne unger ud af
sengehalmen, hvor de som sædvanlig lå og snorksov efter at have brugt hele natten
på at drikke mjød og så jagte de små lækre jættertøser, der altid stod lige udenfor
porten.
Det mindede ham om, at han skulle snakke et alvorsord med geden Heidrun om, at
han længe havde sagt, at mjøden ikke måtte udskænkes til unger under 6 år.
Heidrun bedyrede altid at hun aldrig udskænkede mjød til ungerne, men hvordan
pokker skulle de ellers komme til at rave rundt som de gjorde.
Måske skulle han også – men kun af faderlig interesse selvfølgelig, tage et smut ned
til Midgård for at undersøge det der nye grinegræs. Det lød ganske vist som noget
forfærdeligt noget når man hørte høvdingerne snakke om det, men han kunne da se,
at de fleste andre havde prøvet det og at rigtig mange brugte det jævnligt.
Da al det var overstået fik han så sin morgenmad. Den bestod som sædvanlig af vin.
Odin spiste, som alle ved, ikke almindelig mad og drak ikke andet end vin.
At han kun drak vin, kunne forklarede hans, indimellem, særdeles sære forklaringer
og afgørelser.
Ikke så snart var han færdig med morgendrikken, før Loke den skitbåtte af en
snedig jætte, kom ind med et så slesk smil på læben, at fjerne strittede så meget på
Munin og Hugin, at de var ved at falde af. De 2 bavianer havde endda ellers set det
meste af det, der var at se, i de 9 riger.
Loke, Loke, Loke. Han gav ham altid hovedpine og indimellem fortrød han bittert,
at han havde gjort ham til sin blodbroder og lukket ham ind i Asgård. Altid lavede
han rav i den og ingen kunne lide ham, hvis man da lige så bort fra han kone Sigyn
der var så forblændet af ham, at hun intet så eller hørte
Og hvad havde Loke så at fortælle. Jo Han ville da bare allerunderdanigst og absolut
ikke for at snakke ondt om nogen, bare fortælle, at han syntes at Heimdal var lidt
sløset med bevogtningen af Bifrost og at resultatet ville blive, at alle de fremmede
jætter ganske oversvømmede Valhalla og lavede det om, så ikke engang Odin selv
ville kunne bo der længere. Det havde Loke selv undersøgt, idet han havde sneget sig
forbi Heimdal og det helt uden Heimdal havde set noget som helst.
Fjolset have bare glemt, at Odin havde givet sit ene øje til Mimer for at få del i
hans store viden. Han vidste derfor også, at Loke aldeles ikke havde sneget sig forbi
som en jætte, men var fløjet forbi Heimdal, forklædt som en høg i sin fjerdragt.
Den snydepels. Han forsøgte altid at sætte lus i skindpelsen og lavede altid en fjer
om til 5 høns, så snart han kunne se sit snit til det. Det der med 5 høns og en fjer var
i øvrigt fra en historie som vølven havde fortalt ham om

19

Og endelig, kunne han mærke helt ind i sine søvndrukne knogler, at Jætten Surt
ville snyde ham, når de skulle aftale hvor mange forskellige fortryllede hamre, spyd
og andre våben, som jætterne og guderne måtte have.
De sloges nemlig hele tiden, så for at det ikke skulle ende med at Ragnarok kom før
tid, var de nød til at sørge for, at de var sådan ca. lige stærke. Den snak ville
garanteret give ham endnu flere grå hår end han allerede havde, for Surt var en
ubehagelig, løgnagtig person at diskutere med
Det eneste der manglede for at ødelægge dagen fuldstændigt ville være, hvis Thor
igen knaldede sin hammer ned i hovedet på en eller anden, der ikke opførte sig som
han ville have det og som på den anden side, ikke ville finde sig i det og derfor tog
hævn på en måde, der gik ud over alle andre uskyldige
Jo det var en rigtig morgen i al sin herlighed

historie nr. 5

En historie om hvordan en morgenstund kunne være for hans kone
Frigg
Frigg var også sur. Det kunne da godt være at Odin var den øverste og alfaderen
for alle. Det kunne da også godt være, at han hængte i 9 dage i Yggdrasil med et
spyd gennem sig, for at få indsigt i alt og det kunne da godt være, at han tilmed
ofrede sit ene øje for at få den indsigt.
Fint nok – al ære og respekt for det, men hun vidste da lige så meget og det ganske
uden at have hængt i det gamle åndsvage træ i 9 dage og hun havde tilmed også
begge sine øjne i behold. Den eneste forskel mellem ham og hende var, at hun ikke
rendte rundt og blærede sig med det hele tiden
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Og hvem var det i øvrigt han kom rendende til, når han skulle have råd om
vanskelige ting – hvem andre end hende – hva Ba. Så var man måske ikke så
alvidende trods alt
Tag nu bare alle de problemer han havde, fordi han var den øverste af alle og dermed
skulle få alting til at gå sådan lidt gelinde. Evindeligt skulle man høre om hvor svært
det var for ham og hvor glade alle skulle være, fordi de havde ham til at klare sagerne
for dem
For Thors bukke da. Hendes job var sgu da lige så brydsomt. Ud over alt det vrøvl
hun havde med ham, ungerne, de ulyksalige ægteskaber og rådgivningen af ham, så
var hun også den øverste af Asynjerne. Til oplysning for de uvidende, var asynjerne
alle de kvindelige aserguder incl. de vaner og jætter, der var blevet ophøjet til
gudinder, og dem var der en del af.
Helt styr på det havde hun ikke, men en 15-20 stykker skulle der nok være og hvis
der var nogen der troede, at det var let, så ville hun da med glæde overlade jobbet til
den person.
Det var EN gang, i fortiden, lykkedes hende, at prakke jobbet på Freja. Freja fandt
imidlertid hurtigt ud af, at det var et umuligt job. Dels skulle hun rådgive alle
asynjerne om deres personlige problemer med mændene, dels om de problemer,
som mændenes problemer gav asynjerne og så endelig alle de problemer, som de
havde med hver deres specielle opgave i Asgård. Det var gået helt galt engang hvor
Iduns æbler fik skurv og hvor Odin havde lavet så meget rav i den nede i Midgård, at
hun knap kunne overkomme at hente hendes andel af de døde og fået dem
installeret i sin gård Fensals.
Efter den dag, fik hun smidt jobbet tilbage i hovedet med en sur bemærkning i tilkøb
og siden var det ikke lykkedes, at få andre til at overtage
Nå ligemeget hvad, så ændrede det bare ikke på, at han var en gammel horebuk. Selv
hendes mor Fjørgyn havde han haft gang i, og det gjorde jo ikke situationen bedre da
hun, Frigg var gudinde for ægteskabet. Han undergravede i den grad hendes
autoritet og det irriterede hende voldsomt. Hvordan pokker skulle hun få nogen til at
tro på ægteskabets lyksaligheder, når han fandt sin lykke alle andre steder. Det
eneste der interesserede Odin, var de ting han selv synes var vigtige. Dagligdagen var
ham ganske uvedkommende.
Og så var der lige det med børnene. Hun var i den grad træt af, at de eneste børn der
rendte rundt, var Thors menneskebørn Tjalfe og Røskva.
Dem havde han snuppet fra en bonde nede i Midgård som betaling for et brækket
bukkeben. Ud over dem, var den kun mere eller mindre fuldvoksne guder og
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gudinder, og selvom de opførte sig mere eller mindre barnligt alle sammen, var det
ikke helt det samme.
Som ægteskabets gudinde synes hun nok at det var hendes pligt, at der rendte en
sværm af gudebørn rundt, som kunne erstatte de guder, der jo engang imellem døde.
I det mindste var Balder blevet dræbt og kunne en så kunne flere jo. Det gav sig selv.
Der kom imidlertid ikke flere børn og hun mistænkte i den grad Loke for at have
indført både P pillen og kondomet m.v fra Midgård. Det var jo også, udover
Ragnarok, en metode til at slippe af med Aserne. Det med p pillen og kondomet, var
noget vølven, var kommet med en forudsigelse om
Nå, det kunne hun umiddelbart ikke gøre noget ved og det var Thorskelov ikke altid
hun opholdt sig i Valhalla. Hun havde sin engen hal Fensale og det var hun glad for.
Her kunne hun trække sig tilbage til, når tingene gik for meget op i en spids i
Valhalla eller når Odin var al for urimelig. Det plejede at hjælpe på det. Efter et
stykke tid kom han nemlig for det meste krybende for at få gode råd eller for at blive
bekræftet i en af sine utallige meninger om dit og dat.
Det eneste hun evindeligt diskuterede med Odin, var det urimelige i, at netop hendes
hal skulle ligge i det sumpede område. Hun havde ham mistænkt for, at det var hans
barnlige gengældelse for, at hun snuppede halvdelen af de faldne. Det brokkede han
sig nemlig over hele tiden.
Så var der ungerne. Alle de forbistrede unger han havde fået med alle mulige
mennesker, jætter, Asere og Vaner, for slet ikke at tale om den umulige Loke som
Odin havde adopteret og som drejede Odin om sin finger som det passede ham. Det
var da hende, der havde alt besværet med alle de børn han fik med både jætter og
mennesker.
Gjorde han måske noget for at stoppe deres flirten med jættetøserne og hvem andre
end hende ville få besværet, når og ikke hvis, det resulterede i nogle bastardunger og
hvornår ville han stoppe geden Heidruns sortbørshandel med mjød til ungerne.
Altid var det hende der skulle bekymre sig.
Nu ville hun tage sig en rask ridetur på sin hest Hovarpner. Hvis hun da ellers
kunne få lov til at låne den. I et svagt øjeblik havde hun foræret den til sin terne Gna
som fungerede som hendes sendebud og det ejerskab tog hun meget nært. Måske en
tur til Bifrost og besøge Heimdal, eller måske en tur til hendes ynglingssøn, den
smukke Balder og hans kone Nanna. De boede i Breidablik hvor taget var af sølv og
pillerne af guld.
Hun var lidt skamfuld over at han var ynglingssønnen, for hun havde jo også
sønnerne Hermod og Høner som hun holdt af. Balder havde imidlertid haft nogle
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frygtelige drømme om at han ville dø, og det fik hende til at bekymre sig mere om
ham end de andre
Sådanne tanker var en dårlig start på dagen, så hun rystede dem hurtigt af sig og
bestemte sig til at besøge Heimdal og se på Bifrost.
Heimdal boede alene og havde derfor ingen til at tage sig af ham. I almindelighed
var han sikkert tilfreds med det, men når han var snotforkølet og det var han tit, så
vidste hun, at han gerne ville have besøg samt mjød med extra honning. Det med
forkølelsen var en slags arbejdsskade. Problemet var nemlig at han altid var våd
fordi han stod og lænede sig op ad Bifrost, der som bekendt altid var drivende våd.
Var Heimdal ikke hjemme fordi han var på et af sine utallige koloniserings besøg i
Midgård, kunne hun jo altid tage til Balder
Historie nr 6

Heimdalls morgenstund
Han var egentlig i godt humør - lige indtil han vågnede. Natten havde nemlig været
fuld af gode drømme om hans kolonisering af Midgård og de dermed nødvendige
besøg hos diverse møer og husfruer. En af dem havde kildet ham så kraftigt under
næsen med et dun, at han vågnede med et kæmpenys.
At vågne var der derimod ikke meget ved.
Da han slog øjnene op, indså han nemlig, at hele drømmen var baseret på, at hans
sengeklæde var revnet i løbet af natten og at han derfor lå og svømmede rundt i en
sky af dun og fjer. Da han aldrig sov længere end en fugl, var det rigtig ærgeligt at
blive vækket på den måde
Han hadede det, ligesom han hadede alt andet, der havde med husførelse at gøre.
Han hadede det så meget, at han faktisk seriøst overvejede, at finde sig en fæstemø
der kunne overtage alle disse sure pligter. Hvis han var heldig, kunne det så også
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være, at han endelig kunne få noget ordentligt at spise hjemme. Som det var nu,
måtte han tage på omgang hos de andre guder for at få sig et ordentligt måltid mad.
Han vidste nu godt hvorfor han aldrig ægtede nogen. Han havde haft rigeligt med
kvinder i sit liv, der dirigerede rundt med ham og prøvede at opdrage på ham.
Resten af den tid han havde tilbage inden Ragnarok, skulle tilbringes i ensom
majestæt.
Heimdal var nemlig, engang i tidernes morgen, født af 9 mødre. 9 Mødre der tilmed
var søstre og som efter sigende tilmed var jomfruer. De var i øvrigt døtre af
Jætteguderne Ægir og Ran. Et modbydeligt par, der lavede storm, væltede skibe og
druknede sømænd. Sømænd som Ran så samlede op i et net og trak med ned til
deres slot på bundet af havet
At døtrene skulle være jomfruer, stolede han dog ikke helt på, idet hans egne
erfaringer fra Midgårds kolonisering, ikke ligefrem underbyggede den teori om
årsagerne til graviditet.
Et biprodukt af alle disse mødre var i øvrigt, at han havde det største ødipus
kompleks i hele gudeverdenen
Da han først var kommet udenfor, så han sig glad omkring. Han elskede udsigten.
Her øverst på Asgårds højeste bjerg Himmelbjerget, havde han sin bolig. Det kunne
godt være, at der var andre mere prangende boliger i Asgård, men beliggenheden
kunne de sgu ikke slå. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det var som et ekko
fra fremtiden
Her var udsyn over hele Asgård og lige nede for bakken lå Bifrost, der forbandt
Asgård med Midgård. Der var kun en lille ting, der trak i den modsatte retning.
Bifrost var jo regnbuen og regnbuen flyttede sig som bekendt hele tiden. Dette havde
den effekt, at Himmelbjerget også flyttede sig, hvilket igen havde den effekt, at han
Heimdal måtte flytte rundt på gadenavnene hele tiden.
At hans bolig var så velbeliggende, skabte indimellem misundelse fra andre, der
havde mindre velbeliggende boliger. F.eks, Frigg, der var lidt utilfreds med, at
hendes bolig lå i et sumpområde. Det måtte imidlertid være som det var. Hver gang
spørgsmålet om en vis rotation mellem boligerne kom på tale i guderådet, blev det
stemt ned omgående. Heimdal havde den bedste hørelse og det bedste syn af alle og
derfor var han nu engang Asgård,s vagtmester og dermed måtte han ganske
nødvendigvis have en bolig der lå nær Bifrost. Det var nu engang over den, at de
kommende jættehorder ville komme, når det blev tid for Ragnarok.
Dem, der på denne måde blev nedstemt hver eneste gang, tænkte ganske fornuftigt,
at det sgu da kunne være det samme. Ragnarok ville jo komme under alle
omstændigheder, så det var sgu da det rene tidsspilde at holde vagt.
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Sige det højt var der dog ingen der turde. Dertil havde de al for stor respekt for både
Odins spyd, Thors hammer og Mimers spydigheder
Da Heimdal havde stået og suget den kølige morgenluft ind i store åndedrag, følte
han sig lysvågen og slentrede hen for at tage et morgen kik på Bifrost. Som
sædvanlig havde den flyttet sig og som sædvanlig måtte han tage en anden vej hen til
den, men det var jo ganske som det altid var og altid skulle være. I det mindste indtil
Ragnarok, hvor jætternes mængde ville få den til at styrte sammen
Bifrost var da også ganske som den plejede. På den side, der vendte væk fra
stjernernes lys og varme, var den så dybfrossen at man kunne spille tappenstreg på
den.
På den modsatte side tøede den op og dryppede langsomt, men sikkert ned på
Heimdall. Det gjorde den altid og resultatet var, at Heimdal stort set altid var
forkølet.
Som han stod der og gloede på broen, kom han endnu engang til at spekulere på
Gjallerhornet. Det havde altid været et mysterium for ham og det på trods af, at han
faktisk var den ældste gud af dem allesammen. Da han var født i tidernes morgen
var han jo født lang tid før Odin og resten af guderne, men den historie skulle han
nok holde mund med.
Gjallerhornet. Han kunne for sin fremtidige død ikke begribe, at det skulle være
begravet under Yggsadril. Hvordan havde de andre tænkt sig det skulle være til
Ragnarok. Skulle han stå der ved Bifrost og opdage jætterne, for så at spæne al hvad
han kunne hen til Yggsadril og så begynde at grave det op - hvis han altså kunne
huske hvor det i det hele taget var begravet til den tid – for så, når han havde fået det
vasket, at begynde at trutte i det for at vække de andre. Idiotisk. Alle jætterne ville
sgu da være kommet over broen før alt dette skete. Nå, men som så ofte før, opgav
han den tankerække og gav sig til at spekulere lidt mere på sin specialopgave, som
Odin havde givet ham efter han havde skabt menneskeheden sammen med Vile og
Ve
Opgaven bestod slet og ret i, at han skulle befolke Midgård og skabe orden blandt
alle de vrimlende menneskemængder, der var kommet ud af de 2 træstammer af
henholdsvis ask og elm
Da han var færdig med morgentænkningen, spændte kan sine pigstøvler på. De var
nødvendige, for Bifrost var så glat, at uden, ville han skvatte inden han var kommet
halvvejs. Tiden undervejs over broen, brugte han på at finpudse sin plan.
Først måtte han skifte navn og til det havde han valgt navnet Rig. Det var
tilstrækkeligt intetsigende til, at ingen ville lægge mærke til det. Det gik nemlig ikke
an, at menneskene opdagede, at det var en af guderne der manipulerede med dem.
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At manipulere var noget, som vølven havde fortalt ham, ville være en særdeles
udbredt sport engang i fremtiden.
Orden måtte der være. Det var jo det, som det hele drejede sig om. Det var jo også
derfor, at Ymer i sin tid blev slået ihjel.
For at der kunne være orden, måtte der jo både være nogle få, der bestemte en del,
flere der holdt dem, der bestemte ved magten og så en hulens masse, der bestilte
noget. Som tænkt så gjort. Først gjorde han en hustru gravid, der fik en dreng, som
fik navnet Jarl. Så gjorde han endnu en husfrue gravid, som så også fik en dreng, der
fik navnet Karl og endelig gjorde han en sidste husfrue gravid, som fik en dreng med
navnet Træl. Da det var gjort var de 3 samfundsklasser skabt og ordenen oprettet
En af de mange ting Heimdal ofte tænkte over var, hvorfor mændene til disse
husfruer ikke protesterede. Underligt. Det ville han da have gjort, hvis der kom en
vildfremmed til hans hus og belagde hans hustru. Menneskene var nu underlige
Så med alting i orden og humøret højt, gik Heimdal fløjtende hen ad den skøjteglatte
bifrost på vej til sit bijob.
Det eneste negative, var den lille tanke, der gnavede i baghovedet på ham. Loke.
Loke som han skulle kæmpe mod ved Ragnarok og som derfor var hans arvefjende
her i Asgård. Den eneste trøst, der var i det var, at han trods alt ville slå Loke ihjel
ved den lejlighed og så måtte han tage med, at Loke også ville dræbe ham
På trods af dette, var Heimdals morgen, i modsætning til de fleste andres,
uovertruffen

Historie nr. 7

Lokes morgenstund
Loke strakte sig på grannålene. De kløede af Hel til og han var øm i hele kroppen af
at ligge på det umage leje. Kold var han også. En klippehule, der stank af gammel
bjørn og fyldt med enorme skovmyrer samt diverse slanger, var ikke ligefrem det
idelle natteleje.
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Det der med slanger, havde han en uhyggelig fornemmelse af, at være noget der lå
ude i fremtiden. Han havde sågar diskuteret det med sin kone Nanna, men det havde
ingen vegne ført hen. Hun havde bare siddet med sine store dådyrøjne og kikket
forelsket på han og ikke forstået et muk af hvad han sagde
Ikke fordi han egentlig skulle brokke sig. Hulen var i det mindste hans egen og da
han i modsætning til de andre, ikke havde sin egen hal, måtte han i almindelighed
finde sig i sit værelse i Valhalla. Velvilligt stillet til rådighed af hans blodbror Odin,
der dog, af opdragelsesmæssige årsager, opkrævede en symbolsk leje, som han i
parentes aldrig betalte. Det skulle da lige være
Han havde endnu engang måtte gemme sig for de andres vrede, De andre, der som
sædvanlig ikke forstod, at det alt sammen jo bare var lidt uskyldig morskab.
De var så forbandede voksenagtige, nøjeregnende og selvretfærdige. Der måtte for
Hel da være lidt morskab her i livet. I den retning, foretrak han morskaben blandt
sin jætte familie
Hvad havde det da betydet at han havde klippet Sif,s hår af. Han havde jo bare
drukket lidt for meget af Heidruns patter og bagefter havde han da givet hende ikke
bare hår, men tilmed guldhår.
Og sagen med bygmesteren. Nok havde han da overtalt de andre til at gå ind på hans
betingelser og nok var det da ved at gå galt, men han havde da i sidste ende også
klaret det problem. Ja ikke bare klaret det, men tilmed skaffet Odin hans 8 benede
hest Sleipner
Idun. Ja nok havde Jætten Tjasse fået ham på glatis og fået ham til at bortføre Idun,
men også den sag klarede han. Omskabte hende til en nød og fløj hende hjem som
en falk. Tjasse derimod blev brændt på det bål aserne havde tændt. Det måtte da gå
lige op. Alt det vrøvl, der efterfølgende blev med Skade og Njord, var han da uskyldig
i. De kunne da bare lade være med at gå ind på hendes krav om bod
Og hvad med den gang ude hos Udgårdsloke. Var det ikke ham der havde ædt sig en
pukkel til, for at Thor, den båtnakke, kunne vinde sit sindsygt indgåede væddemål.
For Hel da. Han havde jo spist om kap med Lue, der viste sig at være ildens
behersker og havde da næsten vundet. Thor var sluppet godt fra alle sine pralerier og
havde tilmed bagefter fået at vide af Udgårdsloke, at han i virkeligheden var blevet
snydt så det drev ned af væggene. Og havde Thor fortalt ham det bagefter. Næææeee
nej. Thor havde bare lade ham leve videre med fornemmelsen af, at være en taber.
Hvis det ikke havde været for en af hans fjerne slægtninge, der var opvasker hos
Udgårdsloke, så ville han aldrig have fået det at vide.
Næææe guderne var ikke retfærdige overfor ham og tillagde intet af de gode ting han
gjorde nogen værdi. Han var dog den eneste, der sørgede for både forandring og
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spænding i Asgård og han var den, der skaffede guderne de fleste af deres
vidunderlige ting.
Det var da ham, der med livet som indsats, havde fået dværgene Ivaldesønnerne til
både at smede Sif,s guldhår, Frejs magiske skib Skidblander, Odins spyd Gunger,
Odins ring Draupner, Frejs galt Gyldenbørste og Thors hammer Mjølner ( der i
sandhedens interesse havde et for kort skaft )
For slet ikke at omtale den gang han skaffede Odin sin hest Sleipner, Den gave havde
været en blandet fornøjelse og have oveni, gjort ham til grin i hele Asgård i
umindelige tider
Dengang med Ivaldesønnerne havde det været ved at gå helt galt. Ingen kom ham til
hjælp og han måtte klare sig ud af problemerne selv. Sådan da
Det var begyndt med hans druktur, der så var endt med at han klippede Sif,s hår af,
Det fik Thor til at true ham med at dræbe ham, hvis han ikke skaffede det tilbage
Han var så taget til de 3 dværge der blev kaldt Ivaldesønnerne og havde fået dem til
at smede Sif noget nyt guldhår. Da ham lige var i gang, fik han dem også til at smede
skibet Skidblader og spyddet Gunger. Dem forærede han til Frej og Odin da han
gerne ville stå på god fod med netop de 2.
Så var det, at han dummede sig. Hvilket han desværre måtte erkende, at han ofte
gjorde, selvom det stort set, altid var med de bedste hensigter.
Han pralede overfor Ivaldesønnen Brokk om, at sådanne vidundere ikke kunne
overgås af nogen. Han var så sikker på det, at han tilmed satte sit hoved ind i
væddemålet som pant.
Brook ville selvfølgelig ikke lade den gang pral sidde på sig, så han fik sin bror
Sindre til at hjælpe ham med at skabe nye vidundere. Den var Sindre med på og gav
Brokk besked på, at trække blæse bælgen. Samtidig fik Brokk at vide, at han aldrig
måtte stoppe. Gjorde han det, ville værkerne være ødelagte og Bork ville tabe sit
væddemål med Loke.
De gik så i gang og da Loke jo var Loke, så omdannede han sig til en stikflue som
hele tiden stak og forstyrrede Brokk. Brokk holdt imidlertid ud og ligemeget hvor
meget Loke irriterede ham, trak han stædigt på bælgen. Til sidst skete det dog, og
han slap bælgen, hvorefter hammeren Mjølner endte med et for kort skaft.
Borkk mente dog, at den var fantastisk alligevel og nu skulle det afgøres om de nye
ting var lige så gode som de første eller måske endda bedre. Turen gik derfor til
Asgård, hvor guderne måtte være dommere i sagen. Det blev Mjølner der afgjorde
den sag og dermed havde Loke tabt det væddemål og måtte se i øjnene at det kostede
ham sit hoved
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Da han ganske naturligt ikke lige havde lyst til det, ja så stak han af i en vældig fart
og søgte tilflugt i sin sædvanlige hule.
Det kom der nu ikke meget ud af, for Borkk fik Thor til at hente ham, så han kunne
blive stillet til regnskab for sine pralerier.
Da Loke jo var Loke fandt han imidlertid på den udvej, at hans hoved kunne de jo
ikke tage uden at tage hans hals og den havde han jo ikke væddet om. Det var et lidt
søgt argument synes de andre jo nok, men ikke desto mindre var det jo rent logisk
rigtigt nok.
Da Borkk ganske naturligt ville have noget ud af det alligevel, fik han så igennem, at
Lokes mund skulle sys sammen. Hovedet var jo trods alt hans. Som sagt så gjort og
alle var derefter i en rum tid fri for at høre på Lokes evindelige plabren
Nææææ. Det var ikke altid let at være Loke. Når han tænkte efter, så havde det
faktisk været sådan altid.
Han var jo barn af jætten Furbaute, der oversat betød ”den der slår hårdt” og hvis
der var nogen, der troede, at det var et tilnavn uden indhold, ja så kunne de godt
tænke om igen. Han fik så mange bank, at han blev sammenlignet med en bastard af
en solnedgang og en solopgang. Hvorfor havde han aldrig kunne regne ud. Om det
var på grund af hans mange skarnstreger eller på grund af Faurbautes umådelige
trang til at afreagere, lå hen i det uvisse.
Laufey, der betød skovklædt ø, var hans mor. Hun var helt anderledes og svarede
lige så godt til sit navn som faderen. Mens faderen bankede ham, pyldrede Laufey
om ham og trøstede ham hver gang han havde været udsat for faderens kærlige, men
hårdhændede omsorg. Set på den baggrund kunne man jo godt ane, hvor Lokes
dobbelthed kom fra.
Hvorom alting er, så blev hans vane med at sove i en hule opfundet dengang. Ikke at
det hjalp meget, for nok slap han for faderens kærlighed, men til gengæld blev han
betragtet som en særling af sine jævnaldrene og ikke altid uden grund.
Sidstnævnte blev jo heller ikke bedre af, at hans evne som hamskifter var en evne der
indtraf tidligt. Da han jo ofte opholdt sig i hulen og da adspredelserne her var få, så
fik han tiden til at gå med, at udforske sine jævnaldrenes gøren og laden, som enten
en spidsmus, en lærke eller en snog. Det va
r ikke så lidt han fandt ud af på den måde, men for det meste holdt han det for sig
selv og brugte kun sin viden når han var trængt op i en krog. Det sidste, måtte man
imidlertid erkende var ofte, for jætter er ikke meget anderledes end menneskene i
Midgård. Altid finder de en outsider de kunne lade det gå ud over i fællesskab
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Sådan levede han sit liv, lige indtil Odin mødte ham og gjorde ham til sin
blodsbroder. Nå ja gjorde og gjorde. Sandheden var måske nærmere, at det lykkedes
Loke at lokke ham til det
Nu var solen stået helt op. Loke rystede de dystre barndomsminder af sig og
slentrede i godt humør hjemover
Det var egentlig en ganske god dag

Historie nr. 8

Ægirs morgenstund
Historien om Ægir, Ran og deres døtre bølgerne

Ægir vågnede med et spjæt. Nå ja, spjæt og spjæt var måske så meget at sige. At
spjætte under vandet, er som bekendt lidt svært grundet vandets modstand, men lad
os nu ikke være så nøjeregnende
Ægir var, som vi jo alle ved, havets konge, gift med den underskønne, men lidet
behagelige hustru ved navn Ran. Sammen havde de 9 døtre, der alle havde skikkelse
af bølger. De hed i øvrigt alle sammen navne der betød bølger. Samme søstre var så
alle sammen, på en gang, moder til Heimdal, der grundet dette, gik rundt med det
største ødipuskompleks i hele universet.
De fleste i Midgård, regnede Ægir for at være den mest modbydelige og
ondskabsfulde gud, når de da ikke lige regnede Loke med. Aserne derimod havde det
fint med ham og gik ikke så meget op i hans gøren og laden. Han passede sit og de
passede deres
Når Midgårds folk betragtede ham som den modbydelige person, som han jo var i
deres øjne, var det fordi han sænkede alle de skibe han overhoved kunne komme til.
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Det blev ikke meget bedre af, at hans hustru Ran, bagefter, fangede både de
druknede og de druknende sømænd ind i sit net og trak dem ned til ægteparrets
gyldne sale på bunden af havet. I Midgård sagde man, at hvis en sømand gik igen, så
var det fordi han var blevet vel modtaget hos Ægir. Der gik hårdnakkede rygter om,
at det ikke var Ægir selv der væltede skibene, men derimod hans døtre, bølgerne,
som han sendte ud for at gøre det grove arbejde. Såfremt rygtet var sandt, er det
historiens første eksempel på børnearbejde
Alt i alt synes Ægir det var ret så uretfærdigt med beskyldningerne om ondskab. Han
gjorde da også gode ting, når menneskene ellers bad om det og ofrede lidt godbidder
til ham. Ja folkene i Midgård opkaldte endda floder og tidevandsbølger efter ham.
Sagen med hans dårlige humør var jo bare, at når han vågnede om morgenen med
tang i næseborerne, tanglopper mellem tænderne, og diverse krabber der havde
forvekslet hans ører med en konkylieskal, så var han ikke i videre godt humør. Det
måtte alle da kunne forstå. At han så havde brug for at afreagere lidt, var efter hans
mening ganske forståeligt. Ja ja. Det gik ud over nogle af Midgårds sømænd, men da
menneskene i Midgård avlede som kaniner, var det jo næsten en tjeneste man gjorde
dem.
Denne morgen var han lidt mere sur end sædvanlig. Ikke bare var der det sædvanlige
tang og de sædvanlige tanglopper og snegle. Derudover var der også irritationen over
det gilde, som Odin og de andre havde fået prakket ham på og som var endt i
fuldstændig kaos.
Det forbistrede gilde var startet med et andet gilde, som blev afholdt hos aserne. Her
havde de pralet med al deres guld og en mill andre ting og ikke nok med det, så
havde de også inviteret sig selv til gilde hos ham. Det havde han ikke lige lyst til, så
han prøvede at komme ud af kniben, ved at forlange et stort kar så han kunne brygge
nok øl til dem.
Det havde Aserne så ikke og vidste ikke lige, hvordan de skulle få fat i et sådant. Tyr
kom dem, som så ofte før, til hjælp og fortalte at jætten Hymer havde et enormt kar
er kunne bruges og at han samt Thor kunne hente det næste morgen Tor og han drog
derfor næste morgen afsted for at få fat i det kar
Den historie var lang, og da den kun var en optakt til det forbistrede gilde, gad han
ikke tænke mere på den.
Resultatet blev imidlertid, at Tyr og Thor skaffede det store kar og han kunne
dermed ikke undslå sig for at afholde gildet.
Gildet blev holdt og øllen flød ikke bare i store, men i vældige strømme. Det virkede
nærmest som om, at øllet flød direkte fra karret og ind i asernes munde
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Festligt og fornøjeligt havde det gået. Ja i det mindste indtil Loke kom. Han var
fornærmet over, at han ikke var indbudt og havde både slået Ægirs tjener Fimafeng
ihjel og afsløret alle gudernes dårligdomme og skjulte hemmeligheder. Ja selv hvem
de var utro med hvem, kom for dagen. Ægir selv blev også fornærmet på det
groveste.
Da skænderiet var på sit højeste kom Thor tilbage fra en jættejagt. Da han hørte
hvad der skete blev han frygtelig gal, hvorefter Loke stak af og gemte sig som en laks
i fossen Frånanger. Her fangede Thor og de andre aser ham så endelig og nu blev
han bundet i en klippehule med tarmene fra sin egen søn og med en edderspydende
slange over sit hoved. Hans kone Nanna, der elskede ham højt og på trods af alt, stod
så med en skål over hans hoved og opfangede giften. Når skålen var fyldt og hun
måtte tømme den, faldt edderen på Lokes hoved og han skælvede så der blev store
jordskælv. Her havde Aserne så bestemt, at han skulle stå indtil Ragnarok
Hold kæft en ballade og hold kæft en historie. Var man ikke misfornøjet over tang
lopper og snegle, så var dette da noget, der fik dråben til at flyde over bægret.
Efter denne hyggelige morgenfilosoferen, stak han i forvirringen sine fødder ind i 2
helleflyndere, der til forveksling lignede hans morgentøfler. Da flynderne ganske
naturligt ikke brød sig om, at få hans sure morgen tær ind i munden, bed de til,
samtidig med at de ganske dumt prøvede at svømme væk. Resultatet var til at
forudse. Ægir faldt så lang han var, hvilket i parentes er en overdrivelse da han var
mere kort end lang, på hovedet ned i de søannemoner, som Ran så hyggeligt havde
placeret ved hans fodende. Det lyder ikke så slemt endda, men problemet var, at
nettop disse søannemoner havde nogle fæle giftige tentakler.
Den morgen, der havde været god, lige indtil han vågnede, endte derfor med at at
han lignede en mellemting mellem en giftsumak og en papagøjefisk i fjæset.
Nu skulle man så tro, at det var det endelige slutresulat, men det var det slet ikke.
Ran vågnede nemlig ved al postyret og så en fremmed mand ligge udstrakt iklædt
ovennævnte flyndere og søannemoner. Ved dette syn reagerede hun ganske fornuftig
og knaldede ham omgående en, med en forbipasserende baracuda.
Lad os gøre den videre historie ganske kort. Da Ægir var kommet til sig selv igen,
kikkede han olmt på både flynderne, søannemonerne og Ran og erklærede, at det
her ville fandme komme til at gå ud over nogle og at både Ran og døtrene ville
komme på overarbejde
Det var en rigtig l0rte morgen
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9 historie

En historie om Odins problemer i rådssalen

Efter veloverstået morgenfoder ( læs druk da han jo ikke spiste fast føde) gik Odin
til rådssalen og satte sig, endnu søvndrukken, i sin tronstol.
Den hed Lidskjald og når han sad i den, kunne han se ud over hele verdenen og se
alt hvad der foregik med sit ene øje.
Rundt omkring ham flød det med brynjer på bænkene og på væggene hang det ene
skjold og sværd efter det andet.
Fra de utallige bålsteder ned gennem den lange hal, ulmede nattens sidste gløder og
røgen steg dovent og lummert op mod røghullerne i taget. Han missede lidt med sit
ene øje og tænkte, at det ville være rart hvis Hæsbælg ville baske lidt mere med sine
vinger, så noget af den dovne, sure natte røg kunne forsvinde
Indimellem var han ret så dødtræt af al det han så. Det var næsten kun uhyrligheder
altsammen. Så havde en eller anden jætte været på jagt i Midgård og snuppet en
ungmø, så havde Midgårdsormen ædt 25 fiskejoller, så havde Thor lavet ikke bare
tordenvejr, men også haglvejr - OM SOMMEREN – vel at mærke.
Faktisk havde Odin det, som de fleste mennesker nede i Midgård. Næsten alle
dernede var dødtrætte af alle de dårlige nyheder, der stod i deres runeskrifter.
Når han sad der i stolen, lå hans ulve Gere og Freke ( den grådige og den glubske )
altid for hans fødder og vogtede alle med røde, missende øjne.
De fleste troede, at de var røde og missende fordi ulvene var nogle drabelige karle,
der hjalp Odin når han var i kamp. Sandheden var dog, at det udelukkende var fordi
de altid fik røgen i øjnene.
Hans ravne Hugin og Munin ( Tanken og Mindet ) sad på hans skuldre og skiftedes
til at skide ham ned af ryggen og viske ham ting i ørene.
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Det var møg irriterende for han kunne knap høre hvad andre sagde, for al det
sludder ravnene fyldte i hans hoved fra begge sider.
Det var der imidlertid ikke noget at gøre ved. Ravnenes job var jo at flyve ud i
verdenen og så komme hjem hver aften for at fortælle Odin hvad der var sket derude
Høvdingesædet Lidskjalv vogtede Odin over, som var han høgen Ræsvælg der sad
øverst i Yggsadril. Ingen måtte komme sædet nær og da slet ikke sætte sig i det. Var
der noget Odin ikke ville dele, så var det sin alvidenhed og det uanset hvem det var
Det var noget som Vanen Frej havde fået at føle, og at nettop Frej fik det at føle, var
beviset på hvor højtideligt Odin tog sit krav på Højsædet.
Frej var nemlig ikke nogen hr. hvem som helst. Han tog sig af både velstand,
landbrug, afgrøder og frugtbarhed. Han var også stamfader til Sveaernes
Ynglingeslægt, der gav konger til både Sverige og Norge.
Frej boede til daglig sammen med den fantastisk smukke jættepige Gerd i Alfsheim,
hvor han regerede over det elverfolk der boede der.
Gerd var i øvrigt årsagen til, at Frej blev smidt ud af Valhal. Frej havde nemlig sat sig
i sædet Lidskjalv for at se på Gerd
Odin sad altså i sin højt elskede tronstol. De første der kom ind var portvagterne. Da
der var 540 porte i Valhalla, var der lige så mange portvagter og da der kunne
komme 800 Einhjerninger ud af hver port af gangen, havde de alle, en hel utrolig,
masse menige under sig.
Det med de 540 porte var i øvrigt et tilbagevendende irritationsmoment i forhold til
Thor.
Hans hal Brisgamer havde nemlig 540 værelser og folk sagde at Tors hal var større
end Odins. Sådan noget sludder. Det var jo ham Odin der havde alle de døde eller
næsten da. Freja snuppede jo halvdelen til sin hal Folksvang
Mødet resulterede i en hel utrolig masse beklagelser, forslag, modforslag og
anmodninger om både forfremmelser, degraderinger, udelukkelse fra kampene og
forslag om sanktioner lige fra overflytning til Hel og til fratagelse af mjød.
Alle de problemer havde han prøvet at løse på mange måder.
Engang havde han tilmed sagt, at det måtte de selv stemme om og selv finde
løsninger på.
Det gik helt ad Hel til. Ikke så snart var der flertal for det ene, før nogle blev overtalt,
hvorefter der var flertal for noget andet. Når det så endelig på den ene eller anden
måde var faldet på plads, så endte det med, at de stærkeste rejste sig og sagde, at De
på ingen måde følte sig forpligtet overfor flertallet, idet det var dem, der var stærkest
Demokrati - min bare røv tænkte Odin og så var den ide stemt enstemnigt ned. Han
var jo den eneste der alligevel kunne bestemme og Thor,ske lov for det
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Når alt det var overstået, kom så diskussionerne om vagtplanerne.
Hovedsynspunktet var, at når Heimdal nu holdt vagt ved Bifrost og Odin både vidste
alt og samtidig kunne se alt fra tronstolen, så var det en komplet overflødig og
utrolig kedelig opgave at holde vagt ved alle de porte.
De, der var mindre betydningsfulde, havde imidlertid brug for den ære der lå i, at de
kunne kalde sig portvagter.
Dem, var der trods alt kun 540 af, og det gjorde dem jo betydningsfulde i egne øjne.
At de fleste andre kun betragtede dem som nogle skidtvigtige røvhuller af samme
grund, kunne de ikke forstå, og hvis de havde kunnet, så ville de alligevel have været
portvagter og så var man tilbage ved udgangspunktet igen
Nå, al det var til at komme ud over. Odin nedsatte øjeblikkelig to tingsteder, der
kunne snakke om hver deres problem. Til at styre det alt sammen, blev de mest
højrøstede, mest irriterende og dummeste sat til at være leder af tingene.
Det med de dummeste, var for at sikre, at alting kunne fortsætte præcist som det var
og som Odin havde bestemt fra starten.
De elendige opkoplinge skulle ikke tro de vidste bedre end ham og hvis de ville
forsøge det, så kunne de først hænge sig 9 dage i Yggdrasil. Ikke bare med et spyd
men adskillige gennem sig. Det skulle nok få dem på bedre tanker eller i det mindste
på nogle andre tanker
Det var et triks han havde lært af menneskene i Midgård. Det triks brugte de hele
tiden og på den måde lykkedes det høvdingene dernede at få dem til at lave de
samme dumheder om og om igen. ”Del og hersk” kaldte de trikset
Efter mødet, var Einhjerningerne så blevet sendt ud på kamppladsen af portvagterne
så de kunne blive slået ihjel endnu engang og derefter var der endelig drikkepause.
Geden Heidrun blev hidkaldt og så flød mjøden i en liflig strøm fra alle patterne
Derefter var der høvdingemøde. Sådanne møder havde Midgård til gengæld
kopieret. Den ene hånd vaskede jo den anden. De kaldte det i stedet for
ministermøder.
I Valhalla, som i Midgård, foregik det på den måde, at alle høvdinge, ravl og krat
mødte op. Odin hørte høfligt på alle og sagde ja og nej på de rigtige tidspunkter og
ingen opdagede at han både skjulte et gab og lod sit ene øje flakke langt bort til en
lille jættetøs, han engang havde mødt som vandringsmand.
Alle følte sig betydningsfulde og alle fik lejlighed til at sige noget klogt og alle kunne
gå tilbage til dem, der havde valgt dem og fortælle om den epokegørende indflydelse,
nettop de have haft.
Det bedste var næsten, at de kunne gå hjem til konen og fortælle om deres egen
vigtighed og om, hvordan de havde præget mødet og at de så forfremmelsen lige om
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hjørnet. Konen blev så blid af sådanne underretninger og maden var på bordet til
tiden.
Jo Odin viste nok hvordan sådan et møde skulle afholdes og var ganske godt tilfreds
med sig selv
På trods af at alle råbte op og snakkede i munden på hinanden, tænkte Odin altid på
møderne som ”Få dem til at holde kæft møder”

10 historie

En historie om et gudemøde nede hos Mimer
Når rådsmødet var overstået, mødtes de Asere, der virkelig betød noget, nede hos
Mimer ved visdommens brønd. Når der var brug for det, kom de vigtigste blandt
de allierede, Vaner, dværge og alfer også med.
Hvis man altså havde brug for dem. Ellers måtte de klare deres egne problemer. På
de møder blev der så aftalt, hvad der reelt skulle besluttes.
Nede i Midgård havde de kopieret det, men de kaldte deres møder for kaffeklubber
og medlemmerne blev kaldt forretningspartnere og generaler. Resultatet vdet
samme. Det var de udvalgte der bestemte
Her mødtes altså Odin, der jo var den øverstbefalende og som efter sigende skulle
vide alt, med alle. Det var lidt svært at tro på, at han virkelig vidste alt og var så klog,
for rækken af bommerter som han og de øvrige Asere gjorde, var næsten uendelig.
Uendelig burde de jo ikke være, hvis han virkelig var så klog, som han gik rundt og
bildte alle ind.
Nå ham om det. Han var øverstbefalende og så var der jo ikke mere at sige til den
sag. Sandheden bliver jo som bekendt skrevet af sejrsherrene og af dem der
bestemmer, hvad der skal skrives på runestenene. Dem der skrev dem, forstod ikke
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en dyt af det og skrev bare hvad de fik besked på og selvom de forstod noget, betød
det ikke en skid alligevel
På disse møder var der nogle, der var selvfølgelige deltagere, andre der absolut ikke
skulle med og så dem, det alligevel ikke gav nogen mening af invitere, hvorfor de ej
heller blev det. Faktisk fik de ikke engang at vide, at møderne blev afholdt

Da Frigg vidste lige så meget som Odin, burde hun egentlig være selvskreven til
disse møder. Da hun imidlertid hyldede principper om, at tavshed var guld og tale
sølv, så var der ingen mening i at hun deltog. Odin fik sig i stedet en god gang
rådgivning af hende inden mødets afholdelse

Forsete var selvfølgelig med til disse særlige møder.
Han var retfærdighedens gud og var berømt for at kunne løse særdeles indviklede
problemer til stort set alles tilfredshed. Det blev ikke sagt højt, men der blev mumlet
lidt i krogene om, at det ikke var hans talegaver der løste problemerne, men derimod
den gyldne kæmpeøkse han altid slæbte rundt på. Hvorom alting var, så var det
denne evne til at løse problemer der gjorde, at han var ordfører når Asene holdt ting.
Det med retfærdighed var der nemlig god brug for, at der i det mindste var en, der
holdt i hævd. De fleste af de andre guder incl. Odin havde nemlig deres helt egen
opfattelse af retfærdighed. Retfærdighed for dem betød nemlig, at løsningerne skulle
ende med at de fik det bedste.
Som Odin sagde. ”Jeg er en beskeden gud. Jeg skal bare have hvad der er mit, og så
lidt af hvad der er Jeres. Det eneste problem med Forsete var, at han var ligesom lidt
fin på den og pralede vel meget at sin hal Glitner hvor væggene var af guld og tagene
af sølv, hvilket han ikke undlod at fortælle hver eneste en der kom på besøg. Odin
havde den tanke, at det også var derfor han ikke var gift. Der var simpelthen ingen
kvinde der kunne holde alt hans retfærdighedssans og pral ud
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Balder, der var Forsetes far, og selv barn af Odin, var derimod en af dem der
absolut ikke skulle med.
Iflg. Odins opfattelse, var han så uskyldig som et ufødt barn og kunne intet ondt gøre
overhoved. Hvis han blev sat sammen med hans nærmest overretfærdige søn, så
ville man jo overhoved intet kunne foretage sig af det, som disse specielle møder
handlede om. Vølven sagde om ham, at han nærmest var en kopi af ”hvide krist” og
det gjorde jo ikke sagen bedre. Den var såmænd slem nok endda med Ragnarok
forude. Iflg. Vølven var han heller ikke helt pålidelig, idet han, selvom han døde og
kom i Hel, alligevel genopstod efter Ragnarok som en af de få guder. Hans fremtid
var dermed allerede sikret, så Odin var lidt usikker på, om han derfor ville arbejde
helhjertet for sagen. Det var hårdt at være øverste gud. Man måtte tilmed
tilsidesætte sin egen søn for sagen

Thor var der selvfølgelig også.
Selvom han egentlig var guden for vejret og selvom hans egentlige arbejde kun
bestod i at beskytte guderne og menneskene, så lå han som den evige nr.1 på top tyve
listen over de guder der blev blotet mest til. Ikke engang Odin kunne slå den
placering. Endelig havde han jo også Asgårds mægtigste våben. Alt i alt kunne man
ikke komme udenom ham, så han var selvskreven til samtlige møder der blev afholdt
og det uanset om han havde forstand på emnet eller ej.
Hjælp var der sjældent at hente hos ham når det drejede sig om andet end at gokke
jætter. Det var nemlig hans eneste svar på ethvert problem og hans øgenavn blandt
de andre var da også ”Gokkeren”

Heimdal kunne man heller ikke komme udenom. Han var en spøjs fyr som havde
haft ikke mindre en 9 mødre og som derfor var selvskreven til at have et
ødipuskompleks af kæmpeformat
Det med ødipuskomplekset var noget, som vølven havde fortalt var blevet ganske
populært
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Han var den med den bedste hørelse af alle og var af samme grund ansat som
portvagt ved Bifrost.
Det var hans job at sørge for, at ingen, der ikke måtte, kom over broen. Det gjorde
der nu heller aldrig, for alle vidste, at ”Gokkeren” ventede med længsel på dem,
såfremt de var dumme nok til at prøve at krydse broen. Det var således et rimeligt
kedeligt job, for det eneste han skulle var, at blæse i sin lur Gjallerhornet, når
Ragnarok engang kom.
Tålmodighed var som bekendt en dyd ligesom beskedenhed, men indimellem
spekulerede Heimal på, om det nu også kunne betale sig. Her havde han stået i snart
adskillige tusinde år, uden nogensinde at have haft brug for sin lur, der i øvrigt var
begravet under Yggdrasil. Den havde af samme grund sikkert også mistet enhver
tone den måtte have haft.
Af mangel på beskæftigelse og indhold i sin tilværelse, havde han brugt en del af sin
tid til at besøge Midgård. Her have han været stamfader til de 3 slægter som
menneskene bestod af. Trælle, bonde og jarle ætten.
Om det var en hjælp til menneskene kunne man sætte et stort spørgsmålstegn ved,
men sådan var det nu engang, og Heimal havde da fået tiden til at gå med det
Udover denne hobby med at være stamfader, brugte han sin tid på at pudse og
polere Bifrost, så den skinnede mere end selv solen. I folkemunde blev han af samme
grund kaldt ”husmoderen”, men aldrig når han selv hørte det
Da han som sagt var portvagten ved Asgårds indgang, var han også selvanskreven til
mødet.

Tyr var krigeren. Altså sådan en rigtig kriger, der både kunne tænke og slås og som
var parat til at ofre sig for sagen. Det have han bevist dengang han ofrede sin ene
arm for at få lænket Lokes kaosuhyre af en ulvesøn. Ham kunne man altid regne
med og så have han ikke så mange indvendinger som de andre når han fik en ordre.
Alene det gjorde ham værdifuld. Det sparede en utrolig masse tid ikke at skulle finde
på alle mulige og umulige bort og henforklaringer hver gang man ville have noget
gjort. Jo Odin holdt meget af ham
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Mimer var der selvfølgelig også. Det mest irriterende ved hans deltagelse var, at
Odin hele tiden måtte vende hans hoved mod den der talte, idet han jo som bekendt
kun bestod af et hoved han ikke kunne dreje. Derudover drak han ad Hel til, så de
sværeste ting skulle helst overstår indenfor den første halve time.

Frej var også med. Han var ikke Aser, men en af vanerne. Han var gud for velstand
og frugtbarhed og da dette altid var en del af problemerne, var han selvskreven.
Problemet med ham var bare, at det jo var hans skyld at der var problemer med
frugtbarheden og velstanden

Hermod, der var søn af Odin og Frigg, var gudernes sendebud og dermed også
uundværlig.

Forkvinden for Valkyrierne var også selvanskreven. Valkyrierne var Odins
personlige kvindelige krigere. Man kunne faktisk godt sige, at de var hans personlige
livvagter. De hentede, ridende på deres heste eller ulve, alle de vikinger der var døde
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med sværd i hånd. Det var nemlig beviset på, at de ikke havde lidt strådøden, hvilket
igen betød, at de var døde med f.eks. en klat grød i den forkerte hals eller blot var
døde af alderdom i sengehalmen. De duede ikke til noget ved Ragnarok, så dem
måtte Hel hellere end gerne få.
Så kunne hun have besværet med at skifte ble på dem og alle udgifterne til stokke og
kørestole. Udgifterne til maden kom hun nu let henover. En gang om måneden blev
der kogt en gryde byg og det fik de gamle okkernokker så at æde. Den fidus havde de
også kopieret nede i Midgård, så lærevillige var de da
Nå, alle var samlet og de drøftede endnu engang deres hovedproblem. De fleste
troede at det var Ragnarok, men det problem var der helt styr på.
Ifølge Vølven kom det når det kom og fik det resultat som det fik. Uanset hvad man
gjorde, så ville det ende med at hele lortet gik under og så genopstod igen.
Uden dem ganske vidst, men på den anden side, så var der heller ingen der havde
lovet dem, at de ville være udødelige og at tingene ville foregå retfærdigt.
Næææeee som Odin så og forklarede det, så handlede det ikke om at forhindre det
der ikke kunne forhindres, men kun om at udskyde Ragnarok længst muligt. Det
grundlæggende problem var derfor, at De tabte terræn hele tiden nede i Midgård. Så
til den ene nye gud og så til den anden.
Hver gang mistede de ikke bare mennesker, men også den tro menneskerne havde
på dem og det var slemt. Rigtig, rigtig slemt endda.
Det var jo menneskenes tro på dem, der holdt dem i live og hver gang de mistede et
menneskes tro, falmede de selv lidt. Hvis alle holdt op med at tro på dem ville det jo
være som om de slet ikke eksisterede. Da han havde snakket med Vølven om det,
havde hun vrøvlet noget om, at det mindede hende om en historie af en fyr der hed
Edgars Allan Poe
Bevares der var rigeligt af mennesker at tage af endnu, for de avlede som kaniner
dernede og deres hukommelse rakte Thor,ske lov ikke længere end til man fortalte
dem noget andet. Rent principielt var det imidlertid et problemet der ikke kunne
siddes overhørigt i længden.
Endelig var der jo også det, at hver gang de mistede menneskers tro på dem, så
mistede de også landområder, hvilket indskrænkede deres egen bevægelsesfrihed, og
det var rigtigt slemt.
Det var utroligt det her problem. Først så skaber man dem og derefter ender det med
at de udrydder en. Utroligt. Den havde Odin sgu ikke set komme dengang han og
brødrene Vile og Ve lavede 2 træstammer om til mennesker.
Joooooo hovedproblemet var menneskene, der ikke opførte sig som guderne ville
have det og det kunne man jo på den anden side ikke have
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Problemet vendte bare tilbage til Midgård. Hvis man skulle huskes evigt eller bare til
Ragnarok, så kunne det kun være blandt de mennesker han Odin og hans brødre
havde skabt. Lykkedes det ikke at få bragt orden i det kaos, der herskede dernede,
ville der ingen være tilbage som huskede dem
Det var en længere indviklet smøre som Odin fik liret af, men alle var da enige om, at
der måtte gøres noget. Tyr, der jo var tænkeren og soldaten, udviklede straks et
system, hvorefter de skulle opdele hele Midgård i kvadrater og derefter ordne sagen
sådan kvadrat efter kvadrat. Efter hans beregninger ville de være gennem den sidste
om ca. 4.ooo år, men da Idun,s guldæbler holdt dem alle evige unge, ville det jo ikke
blive et problem.
Da de nu var i gang med oprydningsarbejdet – han betragtede allerede sit forslag
som vedtaget – ville han, selvom han godt vidste at Odin havde erklæret Grønland
for ikke eksisterende og forbudt alle at nævne navnet nogensinde, alligevel tillade sig
at spørge om det. Problemet var jo, at selvom ingen turde tale om det, så lå Grønland
altså der, hvor det altid havde ligget.
Han så nervøst hen på Odin, der på den anden side så ud, som om hans sidste øje
ville poppe ud af hovedet på ham. Odin åbnede munden for at sige noget, men
lukkede den så igen og kikkede i stedet hen på Thor, der omgående begyndte at
betragte loftet og derved undgik at se ham i øjet. Han skulle ikke have noget klinket.
Den historie måtte Odin selv klare sig ud af. Så gloede Odin hen på Mimer. Han var
trods alt den klogeste, så han måtte kunne hjælpe ham ud af kniben.
Mimer havde som bekendt mistet kroppen på et tidligere tidspunkt og havde derfor
kun sit hoved at gøre godt med og det begrænsede jo mulighederne for at se andre
steder hen
Da han således ikke kunne undvige Odins spørgende øje og samtidig mente, at det
var på tide at den historie blev sluppet løs, så blinkede han med øjnene hvilket
direkte oversat betød. Spyt så ud.
Sat til vægs på den måde sukkede Odin og forklarede at det var en rigtig lang historie
som begyndte for lang tid siden og som det ville tage lang tid at fortælle. Det ville
derfor være deres egen skyld at dagen gik med den fortælling i stedet for at få løst
deres hovedproblem.
Det syntes alle var helt ok, for udover at de var dødtrætte af at lade som om
Grønland ikke eksisterede, så forstod de ikke rigtig hvad hovedproblemet egentlig
var. Ifølge alt hvad de havde fået at vide af alle incl.Odin og vølverne, så ville alt jo
fungere indtil Ragnarok og derefter ville det hele gå op i røg. Hvordan de kunne
udskyde Ragnarok ved at fastholde menneskets tro på dem kunne de ikke rigtig
hverken se eller forstå og derfor ville de langt hellere høre om Grønland
Alle krus blev så fyldt op, alle satte sig godt til rette og Mimer blinkede igen med
øjnene og nu betød det. Start så for pokker
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11 historie

Første del af den hemmelige historie om Grønland
Historien om det forbudte Grønland begyndte en morgen for lang lang tid siden,
hvor Odin sad og tænkte så det knagede.
Hmmmm, jaaaaeee og joee og måske skulle man, selvom det var pokkers koldt.
Sådan sad Odin en gang for længe siden og mumlede for sig selv, samtidig med han
hørte på de sidste meddelelser som Hugin og Munin bragte ham.
De havde lige været et smut til deres slægtninge i Grønland og fråset i lidt råddent
hvalkød. De lugtede ganske forfærdeligt ud af næbbet. Det var så slemt, at Frigg ikke
engang kunne lugte Odin,s sure tær og derfor for en gang skyld ikke brokkede sig
over dem
Odins problem var, at nok havde han skabt landet, men han havde aldrig fået besøgt
det og derfor forstod han intet af hvad ravnene fortalte ham. Skulle han forstå noget
måtte han derop så han kunne se tingene ved selvsyn.
Da Ægir var en af de eneste der jævnligt var deroppe, havde hans talt flere gange
med ham om det og sidste gang havde Ægir tilskyndet ham til at få gjort noget ved
sagen og havde samtidig anbefalet ham at besøge en bekendt han havde deroppe.
Hun levede nede på bunden af Grønlandshavet i et enormt hus og blev kaldt
”havets moder”.
Ægir ville ikke rigtig ud med hvem det var eller hvor hun kom fra. Det eneste han
ville ud med var, at det var en kvinde med et enormt langt hår– og han hævdede
hårdnakket, at det var det eneste han vidste og at han ej heller havde lyst til at vide
mere
Hvorfor Odin lige skulle besøge hende, når Ægir ikke vidste mere, lugtede uldent og
så var der jo også lige det, at både Ægir og Ran trods alt var jætter
Da han imidlertid altid ønskede at vide alt og han samtidig ikke ville have et ry for at
være en bangebuks, besluttede han at besøge dette mystiske kvindemenneske.
Frigg gad ikke tage med og alene ville han ikke tage af sted. Resultatet blev derfor, at
Freja tog med. Det var ligesom en beslutning der lå lige for døren, idet hun for tiden
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var hans elskerinde. Turen derover var, bortset fra at det var koldt som i Nifelheim
begivenhedsfri.
Opholdet blev imidlertid kedeligt. Landet var tomt. Der havde ikke været en eneste
levende sjæl, hvis man da så bort fra et utal af isbjørne, sæler og i særdeleshed myg
Det blev imidlertid sværere end som så og efter 14 dage havde han stadig ikke
fundet”Havets moder”. De 14 dage havde han så brugt på at gå på jagt. Dels skulle
Freja jo have noget at spise mens de var der, og dels ville han gerne have et par
isbjørneskind med hjem så han kunne få sig en varm vinterfrakke. Han skulle jo
også have en god forklaring på tidsforbruget til Frigg når han kom hjem.
På vanlig vis fik dyrene bare et gok i nøden og blev derefter flået og spist. Efter de 14
dage var der imidlertid ikke en eneste sæl eller isbjørn mere og det på trods af, at der
før havde været nærmest i 100.000 vis.
Han gloede og gloede ud over havet. Dag og nat og især når der var Nordlys så han
kunne se klart. Ikke en dyt var der at se. Kun det ene isbjerg efter det andet. Endelig
en dag så han så en enorm flok sæler, der tilsyneladende var indviklet i en masse
tang og som ikke kunne komme fri. Han var sulten og omdannede sig derfor
lynhurtigt til en sæl, så han kunne komme ud og befri de andre og endelig få noget at
æde. Odin var nemlig hamskifter så han kunne ligesom en krabbe krybe ud af sit
skind og ind i et andet. Til forskel fra krabben, der kun kunne få et nyt krabbeskind,
kunne Odin dog lave sig om til lige det han ville. Lige fra en myg til en elefant
Freja stod imens og holdt fast i det tov som han havde bundet fast i halen på sig selv.
Han ville nemlig være sikker på han fik hjælp til at blive trukket tilbage såfremt han
også kom til at sidde
fast i tangen. Og det kom han til. Ikke så snart var han nået derud før tangen
indfangede ham og bandt ham på både for og bagluffer. Det var i øvrigt noget
mærkeligt tang. Det mindede ham mere om hår, men det kunne det jo ikke være
”Nå da da og hvem har vi så her”. Det er da vist ingen af mine dyr, for ingen af dem
lugter af sure tær. Odin kikkede sig omkring til alle sider, men selvom stemmen var
ganske tydelig, kunne han ikke se andet end tang, tang og atter tang
”Øhhhhh – hallo. Er der nogen? ”. ”Det er mig Odin, alfaderen og den øverste gud
der er på venskabeligt besøg og på opfordring af Ægir. Er det dig han kalder havets
moder?”
”Ser man det” ”ser man det” sagde stemmen så. ”Sagde Ægir det ? og hvorfra skulle
han så vide hvad jeg bliver kaldt ?”. ”Det ved ikke engang jeg selv. Jeg er bare mig og
alle vanddyrene er mine kæledyr som jeg passer på. Det der med Havets moder, må
være noget Ægir ved, jeg engang vil blive kaldt.”
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”Men kæledyrene er mine og du opfører dig ikke pænt overfor dem, og derfor holder
jeg dem fast med mit hår så de ikke kan komme ind til dig. Så kan du sulte indtil du
lærer bedre manerer”.
”Jamen for ”mig selv” da. Det eneste jeg har gjort er at gokke et par stykker for at få
noget at spise og det gør alle dyrene da selv heroppe. Det har jeg selv set og selvom
jeg kun har et øje, så ser jeg ganske udmærket med det”.
”Snik snak. Sådan foregår det slet ikke heroppe. Heroppe siger man pænt undskyld
og forklarer det dyr man dræber at man desværre har været nød til det for at kunne
overleve. Så kysser man det for at optage deres sjæl i en selv, således at de lever
videre. Du derimod, du gokker dem bare i nødden og lader dem flyde hvileløse
rundt. Nu får du så straffen og kan selv mærke hvordan det er”
Nu var gode råd dyre. Alle Odins kræfter virkede ikke hernede hos Havets moder og
Freja kunne ikke hive ham ind lige meget hvor meget hun prøvede.
Når nøden er størst er hjælpen ofte nærmest så Odin kom til at tænke på dengang
han fik sin 8 benede hest Sleipner og hvordan han fik den.
Odin havde engang lavet en aftale med en jætte, der gik ud på, at hvis han kunne
bygge en mur omkring Asgård på 1 år, så ville han få Freja i ægte. Det var Odin jo
reelt ikke interesseret i da hun var hans elskerinde, men på den anden side overtalte
Loke ham med, at de på den måde kunne få bygget muren gratis. Det gik alt sammen
i skrudder mudder da det viste sig, at jættens hest var så stærk at det nok skulle
lykkedes ham alligevel. Loke tryllede sig så om til en hoppe og narrede jættens
hingst til at følge efter ham, og muren blev ikke bygget helt færdig. Resultatet udover
den gratis næsten færdige mur var, at Loke blev gravid og fødte den 8 benede hest
Sleipner, som han så forærede til Odin
Nu tænkte Odin, måtte Loke kunne lave det samme nummer en gang til og fik Freja
til at hidkalde ham. Han måtte så låne hendes fugleham og flyve herop. Problemet
var bare. Hvad skulle Loke trylle sig om til ? En mande Havets moder kunne ikke
lade sig gøre, for ingen vidste hvordan hun så ud. Freja var jo kvinde og tænkte, at
Havets moder jo måtte tænke lidt ligesom hende, så måske kunne moderinstinktet
bruges
Loke måtte så trylle sig om til den mest nuttede, søde, kærlighedshungrende
sælunge der nogensinde havde eksisteret og samtidig måtte han spille rollen som
den moderløse, hvis mor nettop var slået ihjel af Odin
Og det virkede, Havets moders hjerte løb i den grad fuldstændigt over, da hun så den
lille hjælpeløse og sultne sælunge og tog den straks til sig og lod den die hos sig. Da
sælungen var mæt og havde fået kræfter, ville den lege med nogle kammerater, men
lige meget hvem Havets moder præsenterede den for, ville den ikke. Den eneste der
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faldt i dens smag var – ja rigtigt gættet Odin i sælforklædning. Til sidst kunne
Havets moders kvindehjerte ikke holde til de bedende øjne og slap Odin fri så han
kunne lege med sælungen.
Ikke så snart var Odin sluppet fri, før han og Loke skyndte sig at trylle sig om til 2
spækhuggere. Dem blev de andre sæler så bange for, at de svømmede hid og did og
lavede så meget ravage i hele flokken, at ikke engang Havets moder kunne finde ud
af hvem der var hvad og Odin og Loke fik sig skyndsomt tryllet om og kom op på
land.
Havets moder blev så sur over det nummer de havde lavet, at hun sværgede på, at
Grønlænderne aldrig ville komme til at tro på ham og at han ville blive bandlyst
blandt alle menneskene i Grønland.
Hun sværgede også på, at såfremt vikingerne nogensinde kom til Grønland ville hun
sørge for, at de fik en istid på halsen, en økse i nakken af diverse pirater samt blev
afskåret fra resten af verdenen indtil de endelig forsvandt ud i intetheden. Deres tid
skulle blive kort.
Det var jo lidt af en trussel og kvindemennesket havde tilsyneladende kræfterne til at
gøre det. På trods af det, så kunne Odin ikke se anden mulighed lige nu, end bare at
komme hurtigst muligt væk. Så som tænkt således gjort og så drønede både Odin,
Frej og Loke tilbage til Valhalla i en pokkers fart

12 historie

Historien om hvad der videre hændte i rådssalen

Efter den lange fortælling kikkede Odin olmt rundt på alle . Nå, Er I så tilfredse? Nu
ved I hvad der skete og hvorfor jeg ikke gider høre noget om Grønland. Grønland var
og er en fejltagelse, der bare skal glemmes.
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Den var de andre bare ikke lige med på. Nu da de vidste, at der havde været vikinger
på Grønland, så ville de også vide mere om det. Trods alt var det Odins egen skyld de
ikke vidste noget og forsvinde i Ragnarok uden at kende den historie var de ikke
interesseret i. Så for en gang skyld var alle incl. Mimer enige om, at han bare havde
at fortsætte historien

13 historie

Historien om Odins anden tur til Grønland
Efter at have indtaget adskillige fulde bægre og dermed tillagt sig en smule snøvlen i
stemmen fortalte Odin så videre. Jo - Det have været bedre næste gang han besøgte
Grønland. I det mindste i begyndelsen.
Der var kommet masser af vikinger og Havets moder havde han hverken set eller
hørt noget til. Når han skulle være ærlig og det skulle han jo, så begyndte han faktisk
at tro, at alle hendes trusler bare havde været tomme trusler.
Vikingerne på Grønland, stammede oprindeligt fra Norge, hvorfra de var udvandret
til Island fordi der ikke var jord nok til dem alle sammen. Nogle af dem var også
drabsmænd, der enten flygtede eller var blevet kendt landflygtige og derfor måtte
forlade landet.
En af dem var Erik den Røde. Først dræbte han nogle han ikke skulle have dræbt i
Norge og måtte derfor flygte til Island. Da han havde været der nogle år, gentog han
succeen og blev dømt fredsløs endnu engang. Så var gode råd dyre, for hvor skulle
han nu tage hen. Til Sverige, Danmark eller måske England. Der var ikke noget af
det, der vírkede rigtig tiltrækkende, men så kom en af hans venner med en ide. Han
havde set land langt, langt mod nord og tænkte, om det ikke var noget for Erik .
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Det var det, så han fik pakket sit skib i en Hel fart og sejlede så langt mod nord, hvor
han som bekendt fandt det nye land
At han hed Røde Erik havde i øvrigt ikke noget at gøre med at han var kommunist (
noget vølven havde fortalt Odin ville komme ) for det var han slet ikke, og ordet
eksisterede i øvrigt slet ikke dengang. Næee han blev kaldt Erik den Røde fordi han
havde ræverødt hår.
Erik var i øvrigt lige en karl efter Odins hoved. Altid parat til et slagsmål og med
hænder, der sad så løse på ham, at de havde deres helt eget liv
Det nye land han fandt, var nu ikke et grønt land. Det var en isørken med enkelte
grønne områder. Det der med ”Grønt land” var noget han fandt på, da han skulle
lokke andre med derop. Det lød bedre end ”Is land”, ”sne land” eller ”langt væk
land”.
Røde Erik var på den måde langt forud for sin tid, idet han med trikset opfandt
verdens første reklamebureau og 5.000 mennesker ( andre siger nu kun 2.000 ) fik
Erik gennem tiden fået lokket til Grønland.
Den eneste røde fluesvamp, der var i bægret var, at da hans søn på et tidspunkt tog
tilbage på besøg i Norge, så blev sønnen rigtig gode venner med kongen og endte
med at gå over til den hvide krist. Havde han da bare vidt det. Så havde han da
hellere exporteret in søn permanent til et andet land han vidste lå endnu længere
mod nord
Det kunne så være hvad det var, men sønnen tog derefter nogle munke med til
Grønland og Hel tage mig om ikke Erik,s kone også gik over til ham. Ikke alene gik
konen over til hvide krist. Hun byggede tilmed en kirke og fik andre til at falde fra.
Erik var rasende og det blev ikke bedre da konen formente ham adgang til
ægtesengen indtil han opførte sig ordentligt. Det blev nogle meget lange og kolde
vintre
Vikingerne i Grønland, havde været en forunderlig historie, som var blevet genfortalt
mange aftener foran bålene i Valhalla. Nede sidst på rækkerne, sad der tilmed en
såkaldt indianer, som Grønlandsfareren Bjarni, havde taget med hjem som en
souvenir. Indianeren stammede tilbage fra dengang Erik den Rødes søn, Leif den
heldige, forsøgte at bosætte sig et sted de kaldte Vinland. Dengang havde indianerne
angrebet deres bebyggelse og hvis det ikke havde været for en af vikingemøerne, der
med bare patter, havde angrebet indianerne og slået en del af dem ihjel, var de
såmænd ikke kommet derfra med skind og helse i behold
Leif den Heldige blev i øvrigt af de fleste kaldt Leif den lykkelige. Hvorfor han skulle
være speciel lykkelig deroppe i det kolde Grønland er der ingen der ved, og hans
rigtige øgenavn var altså den Heldige. Det var fordi han var rigtig heldig deroppe
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med mange af sine projekter og hvad han i øvrigt faldt over. En gang fandt han f.eks
en gruppe mennesker med alle deres ting på et skær. Her havde de fået sig reddet
ind da deres skib sank og nu stod de så der og hundefrøs indtil de var så heldige at
Leif kom og reddede dem ( det var før han blev til Leif den heldige ) Den enes død er
som bekendt dens andens brød. De blev reddet, men Leif snuppede alt deres bohave
og det var jo uheldigt for dem, selvom det omvendt set var heldigt for Leif.
Nå. Efter at Grønlænder vikingerne have været alene deroppe i 3-400 år, var
Grønlænderne der hed Inuitter, så kommet. Det var måske ikke helt rigtigt, at
vikingerne var alene indtil Inuitterne kom, for der gik rygter om, at der helt oppe
nordpå, hvor vikingerne ikke kom, levede nogle Grønlændere der hed Eskimoer.
Det der med Grønlændere, der både var Eskimoer og Inuitter er lidt indviklet, så det
vigtigste er at vide, at Grønlænderne der hed Inuitter absolut ikke ville kaldes
eskimoer og sådan er det også i dag
Nå men Grønlænderne, altså dem der hed Inuitter, kom så efter 3-400 år. De kom
fra det område der i dag kaldes Canada og som dengang var endnu mere koldt og
modbydeligt end Grønland. De kaldte sig selv Inuitter og det betød ”mennesker”,
oversat til vikingesprog
Det gik ad Thor til og forenes kunne vikinger og inuitter ikke. Slagsmål og ballade
hele tiden og smædeord føg det med. ”Skrællinger” kaldte vikingerne dem
nedsættende og så dem helst ad Hel til.
Dertil gik de nu ikke og i stedet var det vikingerne, der som spået forsvandt. Om ikke
til Hel så til et eller andet sted, men det var det vist kun Havets moder der vidste
hvor var
Odin så sig om i kredsen for at lure stemningen, men selv han kunne ikke tolke
stemningen. Sidde med hele skylden for vikingernes forsvinden ville han dog ikke,
for som han forklarede dem det, så havde Njord, Ægir og deres lærlinge deres
rigelige andel i dette.
De mange forundrede, løftede øjenbryn hos tilhørerne udtrykte klart, at de ikke
rigtig forstod hvordan den lige hang sammen. Odin måtte derfor forklare, at det jo
var Njord,s opgave at sørge for vindene og dermed var det hans opgave at sørge for,
at vejret var med Midgårds befolkning. Den opgave havde han løst ad hel til, for som
bekendt havde han sendt en istid til Grønland der gjorde det meget svært at leve der.
Ægir herskede over havet og dermed var det hans opgave at holde det i ro. Begge to
havde imidlertid udlicenseret jobbet til deres lærlinge da de selv havde rigeligt at
gøre med alt muligt andet vigtigt.
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Det var der for den sags skyld intet i vejen med. Problemet var bare, at i samme
sekund de havde udlisenceret jobbet til lærlingene glemte de det fuldstændigt og så
aldrig i den retning igen.
Vølven havde fortalt ham, at den måde at styre tingene på, var særdeles populær i
Midgård
Da lærlingene var dumme som et hul i en dør og vidste mindre end en hovedløs
høne, havde de næsten omgående lavet det om til deres personlige legeplads.
Først havde de vendt havstrømmene og så havde de ændret vindene. Altsammen var
vældigt sjovt for det gav de mest fantastiske uvejr og himmelfænomener. Problemet
var bare, at det også gjorde det så koldt i Grønland, at vikingerne ikke kunne leve der
længere.
Det var nu ikke det eneste der skete. Over hele jorden blev der vendt op og ned på
meget. Tørke om sommeren, regnvejr om vinteren. Hedebølger, snestorme, tyfoner
og hagl så store som urtidsokser i en skøn blanding. . De have været og var så
elendige klamphuggere til at styre vejret, at de helt alene, havde sørget for en hel
arme af kæmpere til Ragnarok.
Nå, hvor der handles spildes der også og den enes død var som bekendt den andens
brød og sådan var der jo så meget. Om ikke andet var der blevet fyldt godt op i
Valhalla med krigere til Ragnarok

14 historie

Historien om hvad der videre skete i Rådssalen
Nå er I så tilfredse. Odins havde nu spist ( læs drukket ) så meget aftensmad ( læs
vin ) at han snublede over ordene. På trods af dette måtte man dog indrømme ham,
at han stadig havde fuld styr på tingene og hans ene øje kikkede derfor olmt rundt i
kredsen. Nu måtte det for Hel da være nok med det Grønlands pjat.
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Forsete, der jo var en slags sagfører af den slags, der huskede hvem der havde sagt
hvad, hvor og hvornår, ville gerne vide hvordan det så var gået efter vikingerne var
forsvundet. Hvad han mente var, at hvis vikingerne var forsvundet så var der jo
ingen der huskede Aserne længere deroppe og så var de tilbage til det oprindelige
problem de havde snakket om før denne Grønlandshistorie. Nemlig at der blev færre
der troede på dem. For ham at se, var det da vigtigt at undersøge om de der
Grønlænder inuitter troede på dem eller ej og hvis ikke, hvad de kunne gøre for at få
dem til det.
Til det bemærkede Odin, at indtil nu havde Havets moder jo fået ret i sine
spådomme, så hun havde sikkert også ret i den del, hvor hun erklærede, at ingen
deroppe ville tro på dem og at det ville være spildte kræfter at gøre mere ved det
Så blev både Forsete og Tyr gale, for de mente ikke man kunne opgive noget uden
først at have forsøgt. Desuden så var inuitterne eller hvad pokker de nu hed, jo nogle
som Odin selv havde skabt i sin tid. Ansvar havde han altså. Thor var sådan set
ligeglad, men udsigten til at ”gokke” nogen fik ham til at holde med dem
Den var Odin så ikke lige med på, for som han fortalte dem, så havde han allerede,
dengang alt dette skete, snakket med Vølven. Hun havde fortalt ham, at der på et
tidspunkt ville komme en kristen præst, der hed Hans Egede. Han ville ødelægge
det fuldstændigt og få alle inuitterne til at opgive alle deres gamle guder. De ville alle
blive kristne og sidde i deres små kirker og synge noget så smukt. Synge kunne de
nemlig, så selv havets moder nikkede i takt og fremkaldte tidevandsbølger
Der ville de så sidde og synge i kirken i tide og utidige. At de gjorde det, fordi der var
varmt og der vankede kaffe og sukker efter gudstjenesten, var der ingen der
bekymrede sig om. At de ej heller forstod en dyt af hvad Hans Egede prædikede
gjorde heller ikke noget. At de var kristne blev nemlig bevist af, at de sad i kirken og
det var det eneste der betød noget
Odin kikkede rundt på dem i den overbevisning, at den sag nu endelig var sat på
plads. Det var den bare ikke. Der var ingen der så ud som om noget som helst var på
plads. I erkendelse af, at dette aldrig ville slutte hvis han ikke foretog sig noget
extraordinært erklærede han så, at han ville give det en allersidste chance og tage
dertil for sidste gang. Vølven havde jo sagt at det var engang ude i fremtiden denne
Hans Egede ville komme, så måske var der stadig en chance for at hindre hendes
forudsigelse i at gå i opfyldelse.
Men stadig. Meget var han ikke for det. Dels var der forfærdeligt koldt, hvilket han
hadede, og dels havde de til hans store ærgrelse, opbygget deres helt egen
gudeverden, som var fuldstændig uforståelig og helt udenfor de planer han havde
lagt, da han slog Ymer ihjel.
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De troede så meget på naturen som de kaldte ”Sila”, at man skulle tro at de var
jætter og ikke mennesker. De var også rigtig mærkelige. De ofrede ikke til de gode
guder. Nej da, det behøvede man jo ikke, da de var gode og derfor ikke ville gøre
nogen noget ondt. De ofrede kun til dem de frygtede.
Når man nu tænkte sig godt om, var der faktisk en god pointe i det
Uover alt dette, var de også rigtigt utaknemmelige.
Her havde han gjort sig uvenner med alle andre end lige familien for at skabe
menneskene og hvad gjorde de så. Ofrede de til ham ? ikke det fjerneste. Tænkte de
på ham? Ikke det fjerneste. Var der en eneste af dem, der kom til Valhalla når de
døde, for at hjælpe ved Ragnarok ? Ikke en eneste en. De var komplet ligeglade med
Ragnarok og forstod slet ikke, at de også ville forsvinde til den tid. Rene barbarer var
de
Og endelig var det jo lige det med Havets moder og den forbandelse hun havde
kastet over ham. Foreløbig var den jo gået i opfyldelse. Ingen Grønlædere troede på
ham og vikingerne var rimeligt hurtigt forsvundet

15 historie

Historien om Odins 3 tur til Grønland
Nå, hvorom alt sammen var, så måtte han som lovet af sted på sin 3 tur til Grønland.
Han var som sædvanlig stået op om morgenen og overvejede nu, mens han drak sig
lidt morgenmad, hvordan han denne gang skulle komme derhen
Han kunne tage sin 8 benede hest Sleipner, men den hadede frosten mere end ham
selv og da den jo var barn af den uverderhæftige Loke, så risikerede han, at den
smed ham af, vendte hjem til de grønne græsmarker i Asgård og bildte de andre Aser
ind, at det var ham selv Odin, der havde sendt den hjem
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Så kunne han bede Thor om at køre ham i bukkevognen. Det var fint nok, men han
risikerede at det ville komme til at tage flere evigheder, som han bekendt ikke havde.
Thor havde nemlig altid en eller anden han lige skulle gokke i hovedet eller en eller
anden Jætte han enten skulle snyde eller tilbagebetale for noget snyd som jætten
havde lavet. Derudover var der jo en, der måtte blive tilbage og holde skansen mens
han var væk
Så kunne han låne Freja,s fugleham og flyve dertil. Det lød rimeligt besnærende,
men på den anden side var det mere besværligt end bare selv at skabe sig om til en
ørn. Odin var nemlig det der kaldes en hamskifter. Han kunne skifte udseende som
han ville. Problemet med begge løsninger var bare, at han risikerede at blive
angrebet af de forslugne bæster af Grønlandske ørne som var store og sultne som
bare pokker.
Næeeee. Nej. Sidste gang han havde haft en rigtig ørn i røven, havde det kostet ham
adskillige halefjer.
Det måtte blive med Thors bukkevogn, selvom det blev en længere tur og selvom
Heimdal så måtte vogte Asgård alene. Det løste også det sidste problem med våben.
Når Thor var med, så havde de både hammeren Mjølner og styrkebæltet samt hans
eget spyd Gunger. Det burde være rigeligt
Så rask til handling. Nu var der spildt tid nok med overvejelser, så han tog straks
over til Thors bolig ”Bilskirner”,
Her mødte han først menneskebørnene Tjalfe og Røska, som Thor havde fået som
erstatning for nogle lårknogler der var blevet knækket på hans ene ged og som derfor
var blevet halt.
I døråbningen stod hans kone Sif med sit gyldne hår. Det havde Loke skaffet hende
som erstatning for hendes eget, som han i ondskabsfuld spøg havde klippe af. Sif var
den smukkeste kvinde af alle, men så beskeden at man næsten kunne overse hende.
Der var da heller ikke mange i Midgård der blotede til hende
På spørgsmålet om hvor Thor var, så hun da også bare ned i jorden og svarede at det
vidste hun ikke og at Thor i øvrigt aldrig fortalte hvad han gik og lavede og endelig at
hun havde nok at gøre med at tage sig af høsten og alle de problemer der var med
den. Uden at trække vejret indimellem, fortsatte hun med at brokke sig over, at Thor
ikke hjalp hende nok. Han var dog den gud der beherskede vejret og derfor kunne
han godt lave lidt sol og tørvejr så høsten kom i hus. I stedet for det, farede han bare
rundt i sin bukkevogn og lavede tordenvejr samt gokkede jætter. Indimellem skulle
man tro, at han opfattede verden som hans private skydetelt i hans private tivoli.
Det med tivoliet kendte Odin intet til og mente det måtte være en af vølvens
evindelige historier, men derudover havde han fået nok og orkede ikke at høre en lyd
mere. Fandens til familieskænderi at dumpe ned i. På den anden side, så ville Thor
nok være lettere at lokke med når alternativet var Sif,s brokkeri. Nå det kunne være
at Thor var nede i stalden hos sine bukke. Og det var han
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Ganske som gættet, var han straks fyr og flamme og kunne ikke komme hurtigt nok
af sted. Dog betingede han sig, for at undgå flere skideballer, at Odin overfor Sif ville
erklære, at det var en direkte ordre hvis udgang have stor betydning for Asgård. Kort
sagt at det var et spørgsmål om rigets sikkerhed, hvilket var den ultimative
undskyldning for alt der ikke kunne eller burdes forklares.
Ihukommende hans problemer sidste gang med mad, fik han Thor til at pakke
vognen med rigeligt flæsk og mjød og så gik det ellers derudaf. Da det var Thor gik
det ikke den lige vej, men både henover Midgård, der fik sig en tordenbyge, som de
ikke have set i mands minde og henover Jotunheim, hvor nogle i øvrigt uskyldige
jætter, fik sig et nyt sæt buler, der absolut ikke pyntede på deres udseende.
Så gik det hen over bjergene, hvor adskillige jordskred blev sat i gang, hen over havet
der fik sig nogle nye og helt fantastiske skumtoppe og endelig landede de midt inde
på indlandsisen, hvilket Odin var stærkt utilfreds med.
Nu skulle de jo gå en pokkers vej før de mødte de indfødte. Han faldt dog ned da
Thor forklarede ham, at det var han nød til, da det var det eneste sted hvor der var
en plan landingsbane der var lang nok. Selv en bukkevogn havde en bestemt
bremselængde.
Det næste problem var, at Thor havde bragt dem helt til Nordgrønland hvor
polareskimoerne boede. Der var så pokkers koldt heroppe og meget mere primitivt
end nede sydpå hvor der nu boede grønlændere på de steder hvor vikingerne
tidligere havde boet. På den anden side var det bedre end at ende over i Østgrønland
hos Amasalik folket. Her var det rigtigt slemt for de var helt til rotterne
De pakkede derfor ud og gav sig på vej, hvilket ikke var så ligetil som det kunne lyde.
Indlandsisen var fyldt med sprækker og buler og der var tilmed også klippetoppe
derinde. Grønlænderne kaldte dem jøkler, men hvem vidste hvad det var. Ved en
lavning mellem klippetoppene, hvor der groede lidt mos og nogle dværgbirketræer
slog de lejr den første aften og belavede sig på en rolig nat.
Det blev det slet ikke. Der var et rend af moskusokser, rensdyr og ræve, så man
skulle tro at det var en zoologisk have, og nattesøvn blev det ikke meget til.
Da det blev morgen skulle man tro at solen stod op, men også her havde de forregnet
sig. Det var bælgmørkt, for på den tid af året stod solen slet ikke op i Grønland. De
måtte nøjes med genskæret fra isen og Nordlysene, men da de jo var guder gik det
endda og rigeligt flæsk og mjød havde de da også.
Ud på dagen kom de ud til kysten og kunne se både nogle små tørvehytter og nogle
runde snehuse i det fjerne. Det mærkelige var, at kvinde menneskene løb forvildet
rundt mellem hinanden som en flok høns og mændene omgående stillede sig op med
både harpuner og spyd.
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For pokker da. Det var da ikke en måde at modtage guder på. Tilmed guder der kom
vennesjæle, uden ondt i sinde og bare ville besøge dem for at lære dem at kende og
for at fortælle om Asgård
Odin der vidste, selvom han ikke nødvendigvis huskede alt, kom til at tænke på en
historie, som Vølven havde fortalt ham, engang ville blive skrevet. Det var en historie
hvor en ræv fortalte en eller anden, hvordan denne en eller anden kunne gøre ræven
tam, hvordan den kunne blive hans ven.
Hvad det skulle gøre godt for vidste Odin ikke og han kunne heller ikke huske det alt
sammen, for vølven fortalte altid så meget, at man havde glemt halvdelen før man
havde hørt historien færdig, Han kunne dog huske at det var noget med at give sig
tid, og lære hinanden at kende på afstand.
Han foreslog derfor Thor, at de bare satte sig stille og roligt ned og lod grønlænderne
vænne sig til dem. Den var Thor ikke med på. Han ville som sædvanlig banke lidt pli
ind i dem med Mjølner.
Det virkede altid og omgående.
Odin måtte så underholde Thor med, hvad formålet med turen var – nemlig at få
grønlænderne til at tro på dem, og at det fik man absolut ikke dem til, ved at banke
dem. D I P L O M A T I stavede Odin for Thor og fortalte ham, at det var noget han
ville have lært såfremt han have prøvet at hænge i Yggsadril i 9 dage med et spyd
gennem sig, selvom han Odin ville indrømme, at lige det der med spyddet havde han
aldrig forstået. Det blev Thor ikke klogere af, men satte sig dog ned.
Der sad de så og ventede og betragtede imens bopladsens indretning. Tørvehusene
havde hvalben lagt hen over væggene og ovenpå lå der forskellige skind. Tilsammen
blev det et udmærket tag, men koldt måtte det være.
Odin kunne se gennem væggene og indenfor var der ikke meget andet end et par
brikse med soveskind på og så nogle udhulede sten, hvori der var lagt spækstykker
fra sælerne. Når der blev lagt en væge af mos ned i dem, blev det til en lille lampe der
både gav lys og varme. Udenfor på pladsen var der rejst nogle træstativer hvorpå der
var lagt kød fra de dræbte dyr op og hvor fisk hængte til tørre. Det måtte være for at
de mange hunde ikke skulle stjæle kødet. Helt dumme vat de der Grønlændere altså
ikke
Thor blev helt begejstret da han så, at disse hunde blev brugt til at trække nogle
slæder. Det var næsten som at se sig selv når han styrede bukkevognen.
Nede ved iskanten lå der nogle enmands både de kaldte kajakker og en enkelt stor
med plads til måske 10 mennesker, som de kaldte en konebåd. I må her huske på, at
Odin og Thor jo var guder og derfor både kunne forstå alle sprog i alle de 9 verdener
og samtidig var udstyret med en rigtig god hørelse.
Den svarede stort set til den hørelse, som alle mødre havde, når man sagde noget de
ikke skulle høre
Der var blevet noget mere stille dernede og de kunne høre hvordan grønlænderne
diskuterede hvad de var for nogen. De fleste var sikker på, at de var iskæmperne der
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hed Tornit folket, som ville fange dem og æde dem. Det havde de hørt mange
historier om og i alle historierne blev det fortalt at Tornit folket nettop var kæmper
med en masse hår. Det passede jo fint med Odin og Thor, som var betragtelig større
end de små grønlændere.
Andre mente, at de blot var Qivitoq. Mennesker der ikke længere ønskede at bo
sammen med andre og som derfor boede alene som eneboere. Dem skulle man også
undgå, for de kunne blive ret så sure såfremt man forstyrrede dem i deres
ensomhed. Nogle af dem var også Angakokker, åndemanere og kunne rejse både til
Havets moder og til Månemanden der altid jagtede sin smukke søster Solen
Da det blev aften var situationen uændret. Grønlænderne var ikke blevet enige
endnu og turde ikke nærme sig Odin og Thor. Odin på sin side, fastholdt overfor
Thor at de skulle følge planen og blive siddende indtil Grønlænderne havde vænnet
sig til dem. Thor sad bare og mumlede i sit røde skæg, mens han som en anden
fornærmet møgunge hamrede mjølner ned i indlandsisen.
Det skulle han aldrig have gjort, for indlandsisen flækkede og de rutchede på røv og
albuer ned i revnen og helt ned på bunden som lå ca. 3000 meter nede. For at det
ikke skulle være løgn, så røg de lige ned i en sø som lå nedenunder indlandsisen og
blev komplet gennemblødte.

Hold kæft et skænderi der blev. De råbte og skreg af hinanden og skældsordene røg
både opad og ud for oven. Det lød som kom lydene fra en mægtig lur. Samtidig fulgte
lydene de floderne der løb fra søen og ud i havet. Her boblede de op så man skulle
tro en undersøisk vulkan var gået udbrud
Så tog, om ikke fanden, så Odin, Grønlænderne. Alle røg ind i den samme hytte og
døren blev smækket i med et brag. Alle hundene gravede sig ned i sneen og gemte
snuden mellem forpoterne og ingen gav det mindste bjæf fra sig
Og så blev der pludselig stille som kun en polarnat kan være. Det varede præcist så
længe det tog et nordlys, at komme oppefra og ned eller måske omvendt. Faktorenes
orden er som bekendt ligegyldig og hvis der er noget sted det gælder ubetinget, så er
det oppe i nordgrønland hos polarfolket
Så begyndte det at lyde som en af de fremtidige isbrydere- igen en af vølvens
forudsigelser - som sejlede gennem indlandsisen.
Det var Odin og Thor, der fuldstændig indkapslet i et ispanser, gik stivbenet og med
fastfrosne strittende arme ned mod bopladsen. Alle ideer om at vente på at
menneskene lærte dem at kende, var droppet.
Der var kun en ting der betød noget nu, og det var at komme ind i et af husene og
blive tøet op inden skægget knækkede af.
Inde i huset, hvor alle menneskene var samlet, var der nu så varmt at de måtte smide
al tøjet for at kunne holde det ud. Angakokken, åndemaneren havde derefter
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omgående ladet sig binde som forberedelse til en tur ud til ånderne for at opklare
hvad i hvalrossens navn der skete.
Derefter blev alt ild slukket og der blev bælgmørkt som det kun kan være i grønland
under den lange lange vinter. Nogle enkelte troede at det var mørkeleg der var på
tapetet og begyndte at føle sig frem. Den vildfarelse blev de lynende hurtigt bragt ud
af med ublide metoder.
Så blev der stille og lidt efter begyndte de at høre lyde som ingen kunne sige hvorfra
kom og der lød også mærkelige bankelyde. Angakokken sang sine sange og hjælpe
angakokken slog på sin sjove tromme der nærmest lignede et grydelåg af skind. Alle
rykkede nærmere og nærmere til hinanden og på et tidspunkt så det ud som om
nogle endda ville kravle op på hinandens skuldre.
Og så. Lige da angakokken lød som om han var på vej tilbage med en besked fra
enten den ene eller den anden, væltede to store isblokke ind af døren og fanden eller
Odin tog for anden gang Grønlænderne, som alle sprang ud af de skindbetrukne
vinduer, gennem taget eller som enkelte gjorde, direkte gennem tørvevæggen og ud.
Væk skulle de og det kunne ikke ske hurtigt nok
De eneste der var tilbage, var den bundne Angakok, som ganske forståeligt ikke var i
stand til at flygte og så de to isblokke. Angakokken, som for øvrigt lå rigtig ubekvemt
ovenpå den spand som blev brugt til at nattepisse i, så nu med store forbløffede øjne
hvordan de to isblokke smeltede og blev til to ånder af en eller slags. Han havde
ihvertilfælde aldrig set noget lignende, hverken her eller ude blandt de mange ånder
han lige havde besøgt. Faktisk følte han sig selv ret åndet som han lå der bagbundet
ovenpå pissespanden.
Som Angakok var han jo nød til at leve op til sit ry som formidler mellem
åndeverdenen og menneskene og det var jo derfor hans pligt at indlede en samtale
der kunne opklare denne indviklede situation. Man måtte jo også tænke på, at alle de
andre måtte fryse ganske forfærdeligt uden tøj eller andre ting der kunne beskytte
dem mod kulden. Ja man kunne endda forudse, at en sulten isbjørn ville forveksle
en nøgen grønlænder med en hårløs sæl.
Han begyndte derfor på en af de sædvanlige åndesange han benyttede når han
kommunikerede med ånderne. De to nye ånder kikkede mærkeligt på hinanden og
Angakokken kunne høre den ene spørge den anden, om han forstod en dyt af hvad
det lille bundne væsen sagde. Det gjorde den anden ikke, hvilket den understregede
ved at slå opgivende ud med armene.
Det fik de sidste istapper til at falde fra Thor, for ham var det, og med den nye frihed
gjorde han, hvad han var bedst til. Han knaldede Mjølner så hårdt ned i en af
briksene at både briksen og 4 meter af gulvet forsvandt, og erklærede, at såfremt den
gnalding af et væsen der lå bagbundet der, ikke snart fik munden på gled og fortalte
med menneskesprog hvad pokker der foregik, så ville hammeren næste gang lande
midt i hans fjæs. Det ville ganske vist pynte på det, men oplysninger kom der jo ikke
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ud af det. Odin der havde fået tøet sin tunge op, og bøjede sig nu ned og løste
Angakokken fra rebene og løftede ham af pissespanden, alt imens han prøvede at
berolige væsnet. Så, så nu helt roligt. Du skal ikke skue hunden på hårene. Det må
du da vide med så mange hunde som I har.
Vi er bare 2 venlige sjæle der ikke vil gøre en eneste fortræd. Vi vil, udover at blive
tørre, varme og mætte, bare lære Jer at kende. Ja og så vil vi da også rigtig gerne
have, at I lærer os at kende. Vi er, selvom I ikke ved det, nogle af Jeres fjerne
slægtninge. Man kan faktisk sige, at vi er Jeres forfædre, men det er for lang en
historie at fortælle lige nu.
Kan du nu ikke være så sød, at du kravler i tøjet og så gå ud og hente de andre ind
inden de enten bliver ædt eller frosset ihjel. Så skal vi nok alle sammen finde ud af
det alt sammen.
”Se sådan, sådan skal det gøres” sagde Odin så til Thor, men han stak sin pegefinger
helt op i næsen på ham for at understrege sin pointe. ”ikke al det fis med den
hammer. Den er fin nok i krigssituationer, men dette er ikke krig. Det er nærmest en
fredsmission som tingene har udviklet sig”.
”Kan du nu ikke bruge den hammer til noget fornuftigt og så gå ud og gokke nogle
sæler så vi kan byde dem på noget at spise” ”MENNNNNNN for alle mulige og
umulige guder. Når du gokker dem, så husk at fortælle dem at du er ked af det, men
er tvunget fordi du skal have noget at spise, og kys dem så endelig, så deres sjæl kan
gå videre i dig.
Gør du ikke det, så får vi Ægirs bekendt, Havets moder, på nakken igen. Det har jeg
haft fornøjelsen af en gang og det er rigeligt med en oplevelse af den slags”
Efter sin vandgang og efter det han viste om historien med Havets moder, havde
Thor ikke specielt lyst til at fange sæler. De lå alle sammen ude på isflagerne og
skulle han ud til dem måtte han enten krybe ned i en af de små kajakker, hvad han
var al for stor til, eller også gå ud over isen med fare for at falde i.
Han foreslog i stedet, at han skulle hente sin bukkevogn. Så kunne de slagte gederne
og æde dem. De blev jo levende igen. Derudover kunne det jo også være sjovt for
grønlænderne at smage noget andet end sælkød.
Som sagt så gjort. Bukkevognen blev hentet, og grønlænderne var nu allerede så
fyldt med al det nye, at de ikke længere kunne forundres over noget. De stod bare og
glanede, da den kom flyvende ind med et flot højresving og landede lige ved siden af
kødstativet.
Lidt forundret blev de dog, da Thor uden videre baldrede de 2 bukke en på skalden
og straks flåede dem. Det afstedkom dog en ivrig diskussion om metoder til at flå dyr
og for og imod brugen af kvindekniven Oglo,en, kontra den uhyre slagtekniv Thor
brugte.

58

Da Grønlænderne var vant til og elskede at få frisk lever hver gang der var fanget
noget, stimlede de omgående sammen omkring de slagtede dyr og stod
forventningsfulde og ventede på at få serveret.
Thor gloede på dem og forstod ikke et kuk og troede nærmest at de ville stjæle
dyrene fra ham.
Nææææ nej venner. Sådan foregår det ikke sagde han, samtidig med at han svingede
Mjølner truende rund i luften. I har bare pænt at vente. Først skal kødet steges eller
koges. Alt andet er kun for jætter og andre barbariske væsner.
Ihukommende hvordan han havde fået Tjalfe og Røska, sænkede han nu stemmen.
Så meget nøje ind i øjnene på hver enkelt og satte pegefingeren meget fast i deres
pander og sagde truende meget indædt. ”Og så understår i Jer den onder lynende i at
knække knoglerne eller flække dem, for så bliver bukkene halte når jeg genopliver
dem igen.
Sker det, så tager jeg Odin tage mig, Jer alle sammen med tilbage til Asgård hvor I
kan komme til at rense lokummer resten af Jeres liv. I må gnave og sutte benene alt
det I vil, men når de er slikket rene skal de lægges pænt og ordentligt tilbage på
skindende.
Grønlænderne forstod jo nok, at han mente det han sagde. Det var ganske tydeligt og
da han helt klart var en udenlandsk Angakok, så skulle de også nok gøre som han
sagde. Alt andet var al for farligt.
Tåbeligt og usædvanligt var det imidlertid. Marven var noget af det lækreste man
kunne få og den eneste måde at få det på, var jo at knække og splitte benene.
De hentede så nogle kogekar og under munter grinen, snakken og stjålne øjekast hen
imod Thor blev kødet smidt op i dem.
Det blev en forunderlig aften. Aldrig havde Odin og Thor set nogen der kunne spise
så meget og så længe. Ja det var faktisk sådan, at når Grønlænderne ikke kunne få
mere ned, så gik de udenfor og kastede op. Så var der plads til noget mere og
hundene blev fodret samtidig. Man var vel nøjsom og intet måtte gå til spilde.
Værre var det med mjøden. Grønlænderne havde aldrig set eller smagt sådan noget
før, men da de først havde smagt den søde honningsmag, de var nemlig nogen værre
slikmunde, kunne de slet ikke få nok. Det blev skyllet ned, så man skulle tro, at de
var selve midgårdsormen som skyllede mund.
Det var o.k. Odin og Thor havde rigeligt med, men problemet var bare, at
Grønlænderne lynhurtigt blev stjerneskæve og ravede rundt, over og under
hinanden og til sidst vidste ingen hvem der var hvem eller hvorfor.
Odin og Thor troede det var løgn. Det her havde de ikke engang oplevet når de
besøgte Udgårds Loke i Jotunheim og han var da det mest grove der eksisterede.
Da det blev morgen gik Thor ud. Samlede benene sammen i hver deres skind, og der
var heldigvis ingen knækkede knogler denne gang. Så svingede han Mjølner hen over
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skindene og vupti var bukkene på benene igen. Ikke videre tilfredse med
behandlingen og skidekoldt var det jo også.
Inde i huset var grønlænderne så småt ved at vågne. Det kunne høres på al den
stønnen, sukken og jamren der lød derinde fra.
De havde lært noget nyt at kende. De såkaldte tømmermænd rumsterede i deres
hoveder, så de troede, at det var de døde der spillede bold oppe i himlen med deres
egne hoveder og ikke de sædvanlige kranier af hvalros
Det der med tømmermænd kendte Odin og Thor så godt og vidste omgående råd.
”Man skal rejse sig ved det træ man falder ved” proklamerede Odin. Den forstod
Grønlænderne ikke, for de havde aldrig set et træ der var større end de dværgbirke
der groede på Grønland og de var bittesmå og komplet uegnede til at rejse sig ved.
Odin måtte så ud i en længere forklaring som han imidlertid hurtigt opgav.
Tømmermændene var al for slemme til, at noget som helst kunne forstås. Thor der
mere var en handlingens mand, sprang let og elegant hen over forklaringerne og
hældte mjød direkte i gabet på alle og i løbet af kort tid var den gode stemning
umiddelbart genoprettet.
Nu syntes Odin, at de kendte Grønlænderne ganske godt, så nu måtte det være på
tiden, at de lærte noget om Asgård og guderne. Det var trods alt formålet med rejsen
Det kunne han imidlertid glemme alt om. Grønlænderne havde allerede glemt alt om
både ham, Thor og alle andre og interesserede sig kun for mjøddunkene der blev
tømt hurtigere end vi andre kunne sige Odin.
Resultatet gav sig selv. De blev lynhurtigt stangdrukne. Ja selv Angakokken der
havde forsøgt at bevare en vis værdighed ravede rundt som en hvalros på en isflage
og kunne knap sige æ, bæ, bu
Det værste var imidlertid, at drukkenskaben fik al fornuft til at forsvinde og de fleste
synes derfor at de var nogle vældige karle der var mindst lige så gode som både de
mærkelige ånder, der var kommet og Angakokken så sin magtposition forsvinde lige
så hurtig som en vagtsom sæl
Især storfangeren Qianok, der betyder ham der fanger, blev sur. Før de der sære
ånder var kommet, var han den næstmest betydende lige efter Angakokken. Faktisk
var han den mest betydende, for det var ham der fangede mest og sørgede for, at
ingen sultede. Nu viste ingen ham respekt og alle synes de var lige gode.
Da der sjældent er langt fra tanke til handling når man er stangdrukken, så havde
han lynhurtigt konkluderet, at det alt sammen var Thors skyld. Det var jo ham der
både havde bukkene og den der mærkelige hammer, ligesom det hele tiden var ham
der truede med at gokke alle mulige i nødden
Han ravede derfor hen til Thor. Fortalte ham hvad han mente om ham og
udfordrede ham til dyst. Herligt, endelig skete der noget man kunne forstå tænkte
Thor og greb straks om hammeren for at afgøre dette intermesso lidt hurtigt.
Quanok kikke forundret på ham og spurgte hvad han lige havde gang i. Thor

60

svarede, at det jo var ham dels der havde udfordret ham og at han da bare tog mod
udfordringen. Nu var Quanok forvirret og forstod ikke en skid af noget. Angakokken,
der var kommet lidt til sig selv, så chancen for at genvinde noget af det tabte terræn
og blandede sig i den tilspidsede situation. Han var jo trods alt mere vant til hvordan
forskellige væsner forstod og opfattede ting og sager.
Han måtte så forklare Thor, at heroppe var man så få mennesker, at man ikke kunne
risikere at undvære nogen og slet ikke en storfanger. Heroppe dystede man altså
ikke med våben, men mere raffineret og civiliseret via trommedanse.
Så skreg Thor af grin. Det var da helt ude i jotunheims mørkeskov at ville danse mod
hinanden. Det kom ingen jo til skade af og derfor fik man jo ikke afklaret
stridigheden
Angakokken måtte så forklare Thor endnu engang, at det jo nettop var fordi man
ikke ville skade hinanden at man dansede og ikke sloges. Striden skulle nok blive
afgjort. Striden blev afgjort på den måde, at først tænkte begge parter rigtig meget
over hvad de kunne nedgøre og tilsvine modparten med. Det kunne være at
modparten ikke kunne holde på sin kone eller en var en dårlig fanger. Det kunne
også være ved at fortælle en historie om hvordan den anden havde kvajet sig en eller
anden gang.
De 2 parter skiftedes så til at synge neddrigt om den anden, og indimellem sangen
blev pointerne i sangen understreget af en lussing eller i værste fald en skalle. Det
kunne faktisk godt gøre nas.
Imens de 2 pater således tilsvinede hinanden stod alle andre rundt om dem og hørte
og så på
Den tilskuerne synes bedst om, den de synes klarede sangdysten bedst, blev udråbt
som vinder. Sådan. Det var da demokrati så det battede og befolkningstallet blev
bevaret
Det slog Thor helt ud. Hvad pokker var det for noget hokus pokus. Det hørte da
ingen steder hjemme.
Iflg. alle skrevne og uskrevne metoder i de 9 verdener handlede det om at gokke
hinanden. Han kunne da ikke begynde at synge. Han ville jo blive fuldstændig til
grin alle vegne. Det ville ende med at han ikke behøvede at gokke nogen jætter mere.
De ville være døde af grin lang tid forinden
Det der med at give lussinger og nikke skaller, det kunne han imidlertid godt lide.
Det lød hjemligt og der var han fuldstændig på hjemmebane og med styrkebæltet på,
ville den sag hurtigt blive ordnet.
Så gjorde det ikke noget at han ikke måtte bruge mjølner eller vride halsen om på
Quasok . Et par enkelte nynnetoner og så en enkelt skalle. Det var helt fint
Anarkokken kunne godt regne ud hvad der foregik indenunder al det røde hår
Og rakte forsigtig en finger op og rømme sig forsigtigt.
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Hmmm – Hmm Måtte han lige fortælle lidt mere om hvordan det foregik. Ja da ja
da sagde Thor fornøjet. Efter at have fået styr på problemerne var han blevet i godt
humør igen og så faktisk frem til denne lille undervisning i, hvornår man skulle
have holdt kæft
Angakokken fortalte så forsigtigt, at man ikke bare blev udråbt som vinder fordi
modstanderen faldt om. Det var ikke det det handlede om. Det var jo tilskuerne der
bestemte og de kunne godt mene, at en person havde lavet den bedste sangdyst
selvom han nu fik en skalle for meget
Og så var der lige det der med det store bælte Thor rendte rundt med. Enhver kunne
jo regne ud, at det bælte måtte der være noget specielt ved. Den gik ikke. Man måtte
ikke bruge hverken hamre, bælter eller harpuner
De fik nu en dag og en nat til at forberede sig. En sådan dyst krævede nemlig
omhyggelig forberedelse så man viste hvad man skulle smæde den anden med.
Odin var rystet. Hvordan var dette lige sket ?. Det var det samme hver gang han var
heroppe. Der var aldrig noget der gik som planlagt. Alting foregik tilsyneladende
efter nogle regler han hverken kendte eller havde fået noget at vide om. Når han kom
hjem skulle han snakke et alvorsord med både Mimer og Vølven. Han kunne godt
mistænke dem for, at de med vilje havde undladt at fortælle ham et og andet.
Det der med Thor var værre. Han ville garanteret tabe for han havde aldrig ejet
andet end 2 toner i livet. Begge lød forfærdelige og den eneste forskel var, at den ene
var lav og den anden høj. Den lave brugte han når Siff skældte ud og den høje brugte
han til alt andet. Humor havde han heller aldrig haft. Ja ikke engang sarkasme
anede han hvad var. Det ville gå af Odin til og når Thor tabte fordi grønlænderne
valgte Quatok som den naturlige og eneste vinder af den dyst, ville han blive
fuldstændig ukontrolabel og missionen ville gå sin endelig undergang i møde. Han
ville aldrig få Grønlænderne til at tro på sig og de andre Aser.
Hvad pokker skulle han finde på for at undgå det nederlag
Mens han sad oppe på et isbjerg og spekulerede sig både blå og grøn kom
Angakokken forsigtigt nærmere. Det var en mærkelig måde han gik på. Først gik han
3 skridt frem, så stoppede han op, kikkede sig tilbage og gik så et par skridt tilbage.
Så stoppede han op igen, kikkede op på Odin og gik nogle skridt frem. Odin
spekulerede på om han trænede til en eller anden sangdyst og om det måske var
ham han ville udfordre. Mærkeligt
Efter adskillig tid nåede Angakokken frem til Odin og stod og trippede frem og
tilbage på fødderne.
”Nå hvad vil du så. Komme med mere sludder ?. Er det i virkeligheden dig, der er
klog nok til hele tiden at undgå mine fortællinger om mig og de andre guder i
Asgård, eller hva pokker er det der foregår her oppe nordpå ”
Nej nej da. Angakokken blev nervøs bange. Odin måtte da ikke tiltro ham noget
sådant. Det var han slet ikke klog nok til og var heller ikke en særlig god Angakok.
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Det var bare sådan lidt til husbehov og for at klare de mest presserende problemer
heroppe.
Til de behøvede han sjældent ret meget andet, end med regelmæssige mellemrum at
tage ned til Havets moder og rede alt skidtet ud af hendes hår. Når han havde gjort
det var hun glad, og slap alle sælerne ud af sit hus igen. Hjalp det ikke, måtte han et
smut til Månemanden og hjælper ham med at muge ud deroppe. Så blev han også
glad.
Problemet med at besøge ham var bare, at han var så pokkers glad og ivrig efter at få
fat i solen, og det på trods af at det var hans søster. Det passede sig ikke og ikke
engang hernede hos menneskene var det tilladt
Sådan blev han ved at brable løs indtil Odin rejste sig op og skreg ham lige ind i
hovedet at han skulle holde sin kæft og enten begynde at fortælle hvad han var
kommet derop for eller forsvinde. Odin havde rigeligt at spekulere på uden at blive
belemret med månen og solen og deres indbyrdes forhold
Jo jo begyndte Angakokken. Det var jo sådan, at han som forberedelse til sangdysten
havde været en tur nede hos Havets moder. Han havde haft sin hjælpeånd, der var
en ravn, med, for en af hans opgaver var at træne den op til dens opgaver. Det var i
øvrigt ikke specielt let, for videre klog var den ikke, og i øvrigt havde det ikke noget
med historien at gøre.
Odin sukkede dybt og spekulerede på hvilke forbandelse der hvilede over ham. De
Grønlændere drev ham til vanvid med alt deres pludder og sludder. Han skulle
aldrig være taget derop igen og han skulle slet ikke have taget Thor med.
Efter en evighed med forklaringer, henforklaringer og diverse udredninger kom
Angakokken endelig frem med, at han skulle hilse Odin fra Havets moder og
fortæller ham fra hende, at hun stadig huskede ham særdeles godt som den snyder
han var, og at hendes forbandelser stadig stod ved magt.
Da hun imidlertid kunne høre fra hans instrukser til Thor, at han dog havde taget
ved lære, ville hun undtagelsesvis gå lidt udenfor sit egentlige gebet der var
Grønland og give ham en gave. Gaven var imidlertid betinget af, at han nu
skrubbede af og aldrig mere kom til Grønland.
Gjorde han det, ville hun til gengæld for at han blev udelukket fra Grønland, love
ham, at han og de andre guder ville blive husket til evig tid i alle de Skandinaviske
lande. Resten af verdenen skulle han miste, men landene mod nord skulle altid ære
ham
Da Angakokken havde leveret beskeden tog han benene på nakken, men han råbte
bagud, at han så sandelig ikke håbede at Odin ville lade det gå ud over budbringeren
Og her ender den historie. Odin gav op. Grønland var ikke for almindelige guder. Og
at have en garanti for at han ville blive husket evigt i Skandinavien, var dog en lille
sejr at komme hjem med
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Han tog derfor promte hen til hytten, erklærede Quastok som ubetinget vinder, bad
Thor holde sin kæft og gøre bukkevognen klar og fes derefter så hurtigt af, at
grønlænderne troede at det alt sammen var noget de havde drømt og derfor er der
heller ikke noget sagn om denne historie i Grønland
Angakokken stod smilende, som kun en grønlænder kan smile. Sådan med hele
hovedet og fra øre til øre og så efter dem da de fes af.
Da de var ude af syne tænkte han ”De var alligevel ikke så kloge de Asere og en rigtig
Angakok vidste nok, hvordan uvelkomne ubudne gæster skulle behandles”
Derhjemme strøg Odin omgående ind i seng og trak dynen op over hovedet og blev
der i 14 dage.
Derefter havde han en snak med både Mimer og Vølven og begge så noget slukørede
ud efter den snak.
Alle andre fik, når de spurgte ind til Grønland, at vide, at Grønland ikke eksisterede
og at enhver der nogensinde nævnte det ord igen, ville blive sendt omgående til
ildjætterne og deres hersker Surt

16 historie

Historien om et familiemøde
Nu gik der så en rum tid hvor alle talte om alt muligt andet end Grønland og som det
ofte går med det der ikke tales om, blev Grønland for anden gang glemt af alle.
Måske ikke ligefrem glemt, men så fantastisk godt gemt. Odin var i hvertilfælde godt
tilfreds, for nu var der gået mindst 4 høvdingemøder uden nogen havde spurgt ind
til landet
Da det sidste møde derfor sluttede uden problemer, skyndte han sig hjem til Valhalla
hvor Frigg have indkaldt til familiemøde. De møder blev mere og mere nødvendige
med alle de sammenbragte børn der efterhånden var.
Det føg rundt med mærkelige betegnelser som træfar, bladfar, stenfar, næstenfar,
ligevedfar, måskefar og førhenfar. De mere historiebevidste af ungerne brugte
betegnelsen papyrusfar.
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Ville de da for Odin skyld alle sammen bare kalde ham Odin eller alfader. Det var da
mere neutralt
Hermod, balder og Høder havde han med Frig . Thor havde han med jætten Fjørgyn.
Tyr, Brage og Vidars mødre kendte ingen og Odin fik man ikke til at sige det.
Med jætten Rind have han Vale og Skjold
Det var rimeligt besværligt for alle, men også for ungerne.
Hver gang Thor havde været hjemme hos sin mor Fjørgyn skulle han høre på den
gamle historie om hvordan Thors forfader Narfe, der var søn af Loke, var blevet ædt
af hans ulvebror Vale. Evindeligt skulle Odin høre for, at han ikke havde gjort noget
ved det, og bebrejdes at han have taget Loke til sig som blods søn.
Vale var der også problemer med. Han satte altid snuden i vejret, fordi hans mor
Rind stammede direkte fra kæmpen Ymer. At han, Odin havde slået Ymer ihjel lod
han ham heller aldrig glemme. Vales bror Skjold, var der derimod aldrig problemer
med. Det kom sig måske på den anden side af, at han i tidernes morgen, var blevet
sendt med langskib til Danskerne som spæd, liggende på et skjold
Tyr, Brage og Vidar var altid efter ham, fordi de ville vide hvem deres mødre var,
men det havde Odin absolut ikke i sinde at fortælle. Tingene var indviklet nok som
de var, uden at man behøvede bringe flere ting frem. Som han altid sagde. Lad det
være skjult som giver besvær. Måske ikke videre åndsrigt udtrykt, men meget
rammende for hans indstilling
Oven i dette var der alle de indbyrdes ting som ungerne havde med hvem der var
jætter og hvem der var Asere, hvem der var vigtigst i Asgård og så al det vrøvl med at
så kunne den ene ikke lide maden og en anden noget andet. Kunne de da, for Odin
da, ikke bare spise det der blev sat på bordet og så huske i det mindste selv at bære
deres tallerkner ud. Det var det eneste han og Frigg krævede. Selve opvasken havde
de trælle til. De var imidlertid også utilfredse med jobbet, så han håbede meget, at
den vaskemaskine, som vølven have forudsagt ville komme, ville komme lidt hurtigt.
Så ville de trælle blive smidt på røv og albuer ud af Valhalla
Kun vølven vidste hvornår de ville stoppe alt det vrøvl og koncentrerede sig om det
vigtigste. Forsvaret af Asgård og Midgård og kampen ved Ragnarok
Hans rolle som far til alle disse børn med andre kvinder, blev besværliggjort af Frigg.
Hun var moderskabets, kærligheden og ægteskabets gud og havde derfor ikke andre
mænd end Odin. Når andre beskyldte hende for at være ham utro, var det kun fordi
de ikke så, at alle de forskellige mænd var Odin i forklædning
Hvorfor han nogen gange forklædte sig for Frigg vidste ingen, men måske kunne de
godt lide at lege teater.
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Frigg var en kvinde der kendte tavshedens guld, men selvom hun intet sagde direkte,
så vidste han helt bestemt, at inderst inde var hun lige så stram i betrækket som en
elastik der var trukket til det yderste
Familiemødet i dag var et forsøg på at få bragt lidt orden og glæde på det hele,
således at Frigg kunne begynde at danse og tralle lidt igen. Det savnede Odin
Lad os bare gøre historien kort.
Det gik, som sædvanlig ikke som Odin havde håbet. Faktisk gik det slet ikke.
Det blev et stort skænderi, der slet ikke kom til at handle om at bilægge nogle af
stridighederne, men derimod om at skabe nogle nye. Bagefter kunne han høre i
vinden, at der blev snakket om åndssvage forældre og gamle tudser.
Odin kikkede på Frigg, slog ud med armene som ville han sige ”jeg gjorde hvad jeg
kunne”, sukkede og gik i seng, hvor han bandende trak dynen op over hovedet.
.

17 historie

Historien om Odin og offergaverne
Da det blev morgen vågnede Odin trods gårsdagens uheldige familiemøde frisk og
veludhvilet og forbløffende nok i godt humør. Gik hen til vinduet og åbnede det. Det
medførte en øjeblikkelig forbedring af indeklimaet, idet den gamle luft af sure tær og
vin kunne slippe ud.
Ravnene der sad og ventede udenfor på gesimsen, blev som sædvanlig helt svimle og
lovede hinanden for 12 mill gang, at det var sidste gang de sad der og ventede på
Odin.
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De fløj derfor omgående ned til tronstolen hvor luften var betragtelig bedre. Frigg
havde nemlig luftet ud. Da hun var kommet ind tidligt om morgenen, havde der,
ligesom hos Odin, lugtet surt af våd, slasket og uvasket ulv. Gere og Freke som
ulvene hed, var blevet smidt ud med et kosteslag og med besked om, at de aldeles
ikke skulle opholde sig i salen hvis Odin ikke var der.
Odin have tænkt meget over hvilken påklædning han skulle have i dag. Hans daglige
foretrukne var en simpel grå kappe og en grå spidshue. I den kunne han tulle rundt
uden nogen normalt kunne genkende ham. Til fint brug eller særlige lejligheder,
såsom Ragnarok, havde han en gylden hjelm og en flot ringbrynje.
Han havde drømt om sin gamle ven Gorm og havde derfor besluttet, at han ville
besøge ham. I dagens anledning ville han tage en rigtig pæn blå kappe med
skindbesætning på. Det ville Gorms kone Thyra synes godt om og så kunne man jo
aldrig vide hvad der skete
Vel nede i Rådssalen satte han sig i sin stol Lidskjalv og drak sin rigelige morgenmad
for han var sulten. Odin spiste som bekendt intet mad, som han derfor altid gav til
sine ulve.
Derefter var det dagens fornøjelige tidspunkt. Nu skulle menneskenes ofringer
modtages og det var altid spændende at se hvad de havde fundet på til ham.
Det der med ofringerne have udviklet sig komplet uforudsigeligt – og dog
Både han, Tyr og Thor blev dyrket som krigsguder. Almindelige mennesker ofrede
dog ikke meget til ham Odin. Det var mest konger, høvdinge og goder der gjorde det
og de ofrede både mennesker og heste til ham. Hver 9 år var der f.eks. et storslået
gilde i Uppsala, en helligdom, i Sverige.
Her mødtes alle vikinger mindst en gang i deres liv og her blev der ofret så mange at
man skulle tro det var løgn.
Det mindede ham om endnu en forudsigelse, som den evindelige Vølve var kommet
med. Engang i fremtiden havde hun fortalt, ville der komme en gud der hed Allah.
Han ville have en helligdom i en by der hed Mekka og hertil skulle alle hans
tilhængere valfarte mindst en gang i deres liv.
Odin tænkte, at denne regel måtte være en de havde snuppet fra ham
Nå på den anden side forstod han godt at almindelige mennesker ikke ofrede så
meget til ham. Han var jo den der hentede dem op til Asgård, og så vidste han også
godt, at hans ry for at holde ord ikke var det bedste.
Han viste godt han burde holde det han lovede, men problemet var bare, at nogle
gange lovede han nogen, at de ville vinde i en kamp, men så kæmpede de så dårligt,
at han ikke kunne bære at se dem vinde, hvorfor han skiftede side. Snyd, ja på den
ene side, men på den anden side, så skulle det heller ikke være sådan, at bare fordi
han havde lovet dem, at de ville vinde, så skulle det ikke være en adgangsbillet til at
kæmpe dårligt.
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Nej. Når han lovede dem sejr var det jo beregnet ud fra, at de ville fortsætte med at
være så gode som de altid ellers var.
Gjorde han det på nogen anden måde, ville han jo tage deres eget ansvar fra dem og
det var knagme ikke derfor han havde skabt dem. De måtte skabe tingene selv
ligesom han havde måtte og de måtte stå til ansvar for egne handlinger ligesom han
måtte.
Nå, nok om det.
Tyr derimod. Det var en gud som soldaterne stolede på og ofte ofrede til. Det var en
gud efter deres billede og godt det samme. Han havde rigeligt med at tage sig af
konger og høvdinge
Thor. Tja han var jo favoritten for de fleste, men han var jo også den der var i tættest
forbindelse med menneskene og oftest kæmpede for at beskytte dem. Det var jo hans
job, så det var som det skulle være. Ja faktisk var det fantastisk meget som det skulle
være
Det var det samme som med Freja. Hun var kærlighedens og elskovens gudinde og
gjorde derfor rigtig meget for menneskene.
Det var fuldt fortjent at både hun og Thor havde fået opkaldt en dag i ugen efter sig.
Det havde han selvfølgelig også selv fået
Nå tænkte Odin. Lad os så se hvad der er kommet ind. 3 haner. 2 sorte og en rød. Ja
til de 2 sorte, men den røde, hvor den slapssvans til viking ville have held med at
indebrænde sin fjende, den ville han ikke være med på. Han kunne i stedet selv få
brændt røven af. Så var der konen med en ofret skål byg. Det kom ikke ham ved, så
den gik videre til Freja.
Så kom der noget interessant. Ja det var lige noget for ham. Det var en svensk konge
der hed Aun. Han ville gerne leve længe. Hmmmm ja ja. Noget for noget. Nu skulle
han få noget at tygge på. Hvis han ofrede en af sine sønner til ham hvert år ville han
leve et år til. Han havde 10 sønner, så på den måde kunne han redde sig 1o år extra
inden Odin hentede ham op til sig.
Lad ham så lige tygge på den svedske
Og hvad havde vi så lige der. En lille bagstræberisk svensker. Sveker hed han, konge
kaldte han sig og så havde han slået sig sammen med Danskerne for at slå den
svenske kong Erik. Slaget skulle stå ved Lena, men det skulle blive løgn. Det måtte
han lige blande sig i inden han tog til Gorm.
”Bring omgående Sleipner” frem råbte Odin og så red han af sted med ravnene og
ulvene flagrende efter sig
Det er vel ikke nødvendigt at fortælle, at Sveker fik bank og Erik blev konge af
Sverige. Til Odins store fortrydelse var det imidlertid sidste gang en krig blev indviet
til hans ære ved at starte den med at kaste et spyd
Nå det må være nok med det. Nu var det af sted til Gorm
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18 historie

Historien om Odins besøg hos Gorm den gamle
Odin havde altid godt kunne lide den gamle Gorm og altid hjulpet ham, når han
ellers bad pænt om det og blotede en hest eller lignende. Odin kunne godt lide ham
fordi han havde sin egen måde at klare tingene på. Hans øgenavn var den ”dvaske”,
men dvask var han langt fra. Det kunne man ikke , når man nu herskede over så stor
en del af Danmark, at man kunne kaldes konge.
Faktisk var Gorm, om ikke den første rigtige konge af Danmark, så den befolkningen
troede var den første
Hvem der var den første, der i det hele taget kunne kalde sig konge, var der store
skænderier om oppe i Valhalla, for alle havde hver deres yngling og før Gorm den
gamle havde der været mindst 35 andre der kaldte sig konger.
Udover alle dem der enten var eller bare kaldte sig konger af Danmark, så var der jo
også alle de vikinger, som blev høvdinge og som anførte deres egne selvstændige
store togter til både England, Frankerriget og alle andre mulige og umulige steder.
De var ikke underlagt kongerne og samlede selv deres hære blandt befolkningen og
røvede, plyndrede og koloniserede gennem mere end 300 år. Til sidst blev de alle
sammen enten dræbt, smidt ud af landende eller bosatte som kolonister under
fremmede konger
I Danmark, gik magten fra høvdingene til småkongerne og nu blev landet samlet
under 1 fælles konge
Nede i Midgård var der ingen der vidste noget om alt dette. Det eneste de kunne
huske var det, som skjaldene havde fortalt videre og som var skrevet ned flere 100 år
efter. Ikke som det var sket, men som historien var blevet, efter at have været
genfortalt om og om igen. Ikke alene havde historierne ændret sig på den måde, men
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nogle af skaldene havde også lavet dem helt om, så de bedre passede til den konge
eller den gud der nu engang var mest fremme i skoene
Nå, men oppe i Valhalla holdt Odin selv på Kong Skjold, men det var sikkert mest
fordi Skjold var hans eget barn, som han havde sendt ned til Danskerne for at hjælpe
dem. Odin var stolt som bare pokker, for Skjold havde stiftet en hel kongerække der
blev kaldt Skjoldungerne. Nu var Skjold død og sendt tilbage til Valhalla med sit
skjold og skib og hele molevittenen i en ordentligt brandfærd. Odin havde selv, i
forklædning, været til stede og havde skudt brandpilen direkte ud på skibet. Nu sad
skjold så oppe i Valhalla og var gået på pension efter veludført gerning
Odin pustede sig lidt op, skød brystkassen frem og sagde ja ja da, ja ja da, for han var
mere stolt af knægten end han ville indrømme
Der var andre som holdt mere af Rolf Krake, Ivar Vidfavne eller Harald Klark, men
skulle det ikke være Kong Skjold, så holdt Odin på Regnar Lodbro som den næste.
Historien om Ragnar var ganske vist nede i Midgård blevet blandet sammen med 3
forskellige Ragnaer, men det var historien jo ikke blevet dårligere af og gode
historier må påskønnes. Harald Klark skulle det i hvertilfælde ikke være. Den
båtnakke blev både kristen og tog tilmed munken Ansgar med ind i Danmark
Nææ, den næste måtte være Regnar. Han fik også en søn der hed Sigurd Ormøje,
som så igen fik en søn der hed Hardeknud, som så fik Gorm den gamle, som så var
stamfader til alle konger derefter. Se det var en kongerække der ville noget og en
kongerække man kunne være stolt af
Senere i rækken var han mest stolt af Gorms søn Harald Blåtand og senere Sven
Tveskæg og Knud den store, som var konger over næsten hele Skandinavien og
England og så Rollo og hans slægt der endte med at beherske Normandiet og
England. Rollo hed oprindeligt Gånge-Rolf og var en viking der blev dømt fredløs.
Om han var Dansk eller norsk blev diskutteret ivrigt, men det var Odin ligeglad med
så længe det bare var en fra det høje nord. De talte i øvrigt alle sammen det samme
sprog og levede på samme måde og havde de samme guder
Det var dælme dulmende tider hvor der var liv i kludene
Nå, men lige nu, var det altså et besøg hos Gorm det handlede om
Odin kunne også godt lide ham, fordi hans forfædre var rigtig gode venner af Aserne
og dygtige bidragsydere til Valhallas hærskarer. Ganske vist var det mest Thor de var
venner med, men når det regner på præsten, drypper det på degnen. Suk. Endnu en
af Vølvens forudsigelser. Her var det ganske vist omvendt. Her regnede det på
degnen og derfor dryppede det på præsten.
Gorms far hed Hardeknud. Hardeknud kom fra Danelagen i England som var under
Dansk herredømme og han var sønnesøn af Sigurd orm i øje, som igen var søn af
Ragnar Lodbro. Regnar Lodbro havde for nylig invaderet Frankerriget med 5000
krigere og brændt Paris. Det blev indledningen til at danske vikinger fik
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landområdet Normandiet hvorfra de senere snuppede England tilbage fra de
oprindelige vikingers efterkommere. Den historie må I imidlertid få en anden gang
selvom den er spændende
Selv Odin blev indimellem forvirret af alle de navne og personer det føg rundt med.
Beklage sig, kunne han jo imidlertid ikke gøre, da det jo delvist var hans egen skyld,
at folk døde så hurtigt, at sønnerne knap var voksne før forældrene var døde.
Det holdt ganske vist både befolkningen nede så der ikke blev hungersnød og
samtidig unge så man ikke havde så meget besvær med sygdomme. Begge dele rigtig
gode, men Odin spekulerede på om det nu også gjorde menneskeheden klogere som
sådan. Når han så hvordan det gik rundt omkring, tvivlede han oprigtigt.
Det var som at skulle vælge mellem pest og kolera, og det var for en gangs skyld ikke
en forudsigelse fra Vølven. Både pest og kolera eksisterede nemlig allerede
Når Odin kom ned til Gorm skulle han huske at snakke med hans kone Thorvi. For
det første var Odin træt af at hun var så snoppet at kaldte hun kaldte sig Tyra og så
tilmed Danebod i stedet for Thorvi som hun var indviet til.
Det der med Danebod var også snopperi eller en selvforherligelse som ellers kun
tilkom guderne.
Med tilnavnet Danebod bildte hun alle ind, at det var hende der byggede
forsvarsvolden Dannevirke og det var det slet slet ikke
Dannevirke blev bygget mange hundrede år før hende af Angatyr som forsvar mod
stammerne nede sydfra og senere udbygget af Kong Godfred. Først derefter kom hun
til med udbygninger. Den endelige udformning skulle først hendes søn Harald
blåtand lave, men det var fremtid. Så var Vølven der igen
Man skulle pokme tro at han var en skjald tænkte Odin, sådan som han skulle holde
styr på alt hvad der skete. Han glædede sig til, at de importerede en af de der
moderne munke, som så kunne skrive alting ned. Så kunne folk selv læse, i stedet for
at han skulle gå rundt og huske dem på det alt sammen. Det var for pokker da ikke
derfor han havde hængt 9 dage i Yggsadril med et spyd gennem sig.
Nå nu var det Gorm det handlede om. Den blå kappe på og spyddet Gunger i hånden
og så var det af sted på Sleipner med ravnene flagrende efter sig som havmågerne
efter Nagelfar og ulvene halsende henover bølgetoppende som var de skateboardere
på et gelænder. Ikke at Odin vidste hvad det betød, men Vølven havde vrøvlet noget
om det.
Over Bifrost, langs floderne, over havet med Midgårdsormen dybt nede og så var
han allerede ved byen Jelling hvor Gorm og Tyra boede.
Det var fabelagtigt. Store mængder vikinger fra både norge, island, sveland og
danmark stod opmarcheret og bankede deres sværd ind i skjoldende mens de hylede
og skreg.
I første omgang blev han ovenud glad ved synet, men så opdagede han mjøddunkene
og de lange køer foran dem. Ok de var måske glade for at se ham, men resten måtte

71

han erkende, var enten ophidselse over den tid det tog at få mjød eller den tilstand
de kom i umiddelbart bagefter. Så vidt han kunne se kom de den ondelynene også
svampe i, så de gik ren besærk
Nå tænkte han. Man skulle bevare den positive indfaldsvinkel og om ikke andet ville
det vel medføre, at han kunne tage en del af dem med sig tilbage
Som forventet kom Gorm bred og lykkelig smilende farende hen til ham med armene
bredt vidt ud men han højt skreg hil, velkommen, glædeligt og så ”av for
midgårdsormen da” da han skvattede over sit alt for lange sværd og landede midt i al
pløret i svinestien, der så blev spredt ud på alle de omkringstående besærkere der så
igen begyndte at slås indbyrdes med alt hvad de lige havde for hånden. D.v.s ølkrus
og knogler. Kvinderne der straks, ud fra gammel erfaring, vidste hvad dette ville
ende med, begyndte omgående at fjerne fade, beholdere, stole og borde og alt hvad
der i øvrigt kunne fjernes. 4 korte minutter efter hans ankomst var skuepladsen et
stort slagsmål hvor alle lignede svinedrengen og hvor stort set alle så så mange sole,
måner og stjerner at man skulle tro det var midnatfyrværkeriet i Tivoli ( endnu nogle
af vølvens uendelige forudsigelser)
.Odin der stod med fødderne solidt plantede og med armene bredt ud til den
kommende omfavnelse gloede forbløffet, så hen på Thyra, der bare trak opgivende
på skuldrene og lod så armene synke ned og tænkte, at måske var denne tur alligevel
ikke så god en ide alligevel.
Det bedrede lidt på det, efter 6 trællepiger havde trukket Gorm op af pløret og
derefter havde smidt ham ned i hestenes drikketrug hvor han så lå og gispede efter
vejret som en anden strandet hval og efter kongsgarden ved hjælp af køller havde
fået meningsudvekslingerne bragt ned på et håndterbart niveau.
Endnu bedre blev det da Thyra gik hen til ham, stak armen ind under hans og trak
ham ind i kongshallen og bænkede ham på ikke mindre end Gorm højsæde og fik
endnu en lille trællepige til at servere en ordentlig kande vin for ham samt en
ordentlig lammekølle som hun udmærket burde vide han ikke spiste. Her sad han så
totalt fortumlet og kunne hverken finde ud af hvorfor han var kommet eller hvad Hel
han i det hele taget lavede her og spekulerede som en rasende på hvordan han
hurtigst muligt kunne komme tilbage til Valhalla
Som han sad der med hovedet støttet i sine hænder og blikket skarp indstillet på
åreringene i bordplanken, lignede han nærmest en total forvirret oldsag. Det var
derfor ikke så underligt, som man kunne tro, at en bitte pjevs af en knægt med
gullerodsfarvet strittende hår og ører som Jumbo ( der var hende vølven igen ) frisk
gik hen til ham, lagde hovedet skråt ind over bordplanken og så op i hans
sørgmodige ansigt med det ene øje. ” du har jo kun et øje mand” ”
Odin hævede langsomt hovedet, kikkede tænksomt på billederne af ham på
højsædestøtterne, klappede det ene varsomt med venstre hånd og klappede den
uvorne unge hårdt med den højre. Så var den ged barberet. ( så var den der igen med
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den vølve ) han blev nød til at tage en alvorssnak med hende når han kom hjem og
havde overskud til den snak. Så tømte han hornet til bunds, så først olmt og så
opgivende rundt omkring i hallen hvor det mere mindede om dagen efter en
Roskildefestival ( så var vølven der igen ) end om den velkomstfest for ham det
skulle have været. Overvejede lidt den lille jættepige og så gik han så værdigt, det nu
kunne lade sig gøre, ud mellem ølpytterne og snorkende vikinger og forsvandt ud i
natten på Sleipner
Vel hjemme igen og efter forskellige sø og henforklaringer til Frigg, krøb han endnu
engang i seng og trak dynen hen over hovedet. Nu skulle der eddermanme soves
igennem så den tur kunne glemmes.

19 historie

Historien om Odins nostalgiske stund
Morgen efter hans mislykkede tur til Gorm den gamle, sad Odin som sædvanlig i sit
højsæde.
Så lidt mistrøstigt ud over verdenen, mens hans fingre, helt af sig selv, spillede
tappenstreg på højsædestøtten.
Det her med mislykkede ture var ved at blive mere en regel end en undtagelse og det
ødelagde ganske hans fornøjelse ved at besøge de dødelige og deltage i deres gøren
og laden
Som han sad der og dyrkede sit dårlige humør, mindes han dengang han og hans
brødre Vile og Ve skabte det alt sammen.
Han kunne endnu huske hvordan han og brødrene havde det rigtigt dårligt med hvor
uordentlig, rodet, tilfældigt og vild den jætteverden, som de blev født ind i, var.
Han kunne også huske hvordan de til sidst, i nærmest desperation over al denne
tilfældighed, besluttede at skabe en verden hvor der også var orden, hvor det ikke
bare var naturen der bestemte
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Problemet dengang havde været, at der ikke eksisterede andet en jætternes natur,
uorden og vildskab. Skulle dette ændres, havde de derfor ikke andet at gøre det med,
end samme uorden og vildskab. Selvom de vidste, at det ville give ballade og
uvenskab indtil tidernes ende, så besluttede de sig alligevel til at slå urjætten Ymer
ihjel og bruge ham som byggesten til deres nye verden. Som tænkt, overvejet og
besluttet, blev det da også gjort og alle ni verdener blev skabt ud af hans krop.
Han kunne også huske hvordan han, Vile og Ve skabte de første mennesker ud af
nogle træstammer de fandt på stranden. De blev hurtigt til en forfærdelig masse, for
de ynglede som lopper, dernede i Midgård.
Dengang vidste menneskene ikke noget om hverken ham eller de andre guder, som
efterhånden var kommet til.
Selv havde de også al for travlt med at få de nye verderner til at fungere, til at kunne
bruge tid på alle de småskravl nede i midgård.
Samkvemmet var derfor ikke så udviklet endnu og menneskene boede også al for
spredt til, at det var umuligt at besøge dem alle sammen, for at forklare dem om
guderne.
Da menneskene jo var nogle småkravl, der ikke forstod ret meget af den verden de
levede i, så var de ganske forståeligt bange for næsten hvad som helst, og da de følte
sig al for små og ubetydelige til at hamle op med dette, så opfandt de alle mulige og
umulige ting, som de troede bestemte over verdenens forløb og dermed deres liv og
skæbner.
Der var både solen og månen, en mystisk kraft der boede i alting, uanset om det var
en sten, et træ eller en ræv. Så var der ilden og så var der – ja alt muligt andet. Alle
disse mere eller umulige gudeting blev kaldt alt muligt og de blev tilbedt på 10 mill
forskellige måder.
Nogle af guderne, som Thor f.eks., kunne jo ikke holde sig i ro og farede hid og did
med sine ildelugtende bukke. Det var der 2 fordele ved. Dels forsvandt bukkene og
deres hørm væk for en stund og dels blev alle småkravlene nede i Midgård så bange
for al det spektakel han lavede, at de straks gjorde ham til en gud på 100 forskellige
måder og dyrkede ham på andre 100 forskellige måder. Nogle kaldte ham for
Tanarus andre for Taranucno, Taranio, Donar eller Sami.
Med andre af guderne var det ligeså. De blandede sig tilstrækkeligt til, at de trods alt,
selvom det var under skjulte navne, blev betragtet som guder. Det var ganske vist
ikke som Aserguder de troede på dem, men det var da trods alt som guder. Når man
nu ikke selv havde tid til at sætte styr på tingene, måtte man nøjes med lidt, og det
der med hvordan det rigtigt hang sammen, det skulle de nok få styr på engang
Menneskene var nogle småkravl der ikke forstod ret meget, men nogle af dem var
dog lidt smartere end de andre. De indså hurtigt, at alle de andre var meget bange og
at de ville give snart hvad som helst, for at blive beroliget lidt.
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De kloge fandt derfor hurtigt på, at den eneste måde at berolige folk på var, at kunne
fortælle dem, hvad de forskellige guder ville have eller ikke have og hvordan man
kunne berolige guderne.
De smarte bildte så de mindre smarte ind, at de var det man dengang kaldte
shamaner eller åndemanere og at de var de officielle talsmænd for de forskellige
guder eller ting og dermed de eneste der kunne tolke alle naturens mystifystigheder
og dermed få alting til at gå meget bedre end hvis de ikke var der.
Dette var selvfølgelig så krævende et arbejde, at de ikke længere havde tid og kræfter
til at gå på jagt, fiske eller dyrke jorden, hvorfor de, meget desværre, så sig nød til at
opkræve mindre bidrag til egen husholdning.
Da dette meget let kunne skabe misstemning, blev det klaret ved, at alle disse bidrag
var ofre til guderne, som desværre tog sig godt betalt for at opføre sig ordentligt.
På denne måde gik der så mange tusinde år.
Da Odin og Thor og de andre guder så endelig, langt om længe, havde fået så meget
styr på de 9 verdener at de havde tid til at blande sig i Midgårds liv, viste det sig, at
langt hen ad vejen var ”løbet allerede kørt” ( Det var den første af vølvens uendelige
strøm af fremtidsting ) Overalt i Midgård, havde en forbistret masse af de opfundne
og tænkte guder fået deres helt eget liv, der ikke kunne slås ihjel. Menneskene troede
simpelthen så fuldt og fast på at de eksisterede og de selvbestaltede shamaner og
åndemanere bakkede fuldt og helt op, så uanset det var løgn og latin, så eksisterede
disse falske guder pr. defination i menneskenes hoveder, og den eneste måde at
udrydde disse guder på ville være, at slå alle mennesker ihjel.
Det var en situation Odin og de andre ikke havde kunne forstille sig i deres vildeste
fantasi, og den fantasi fejlede i øvrigt ikke noget.
Det korte af det lange blev imidlertid, at da det ville være umuligt at nedlægge
Midgård igen, så acceptererede Odin og de andre guder, at de, indtil videre, både
måtte acceptere at de blev kaldt alt muligt andet end deres rigtige navne og dels
måtte dele gudestatus med alle de andre indbildte guder.
Desværre betød det, at der dermed kun var en mindre del af Midgård, som Odin og
de andre kunne boltre sig frit i.
I begyndelsen var der en hel del mukkeri i Asgård over dette, men med tiden endte
alle guderne med at være ganske godt tilfredse med den del af Midgård, som de
trods alt beherskede.
Vejret var afvekslende, befolkningen stolte, stærke, lærenemme og de elskede deres
guder.
Han kunne huske landområderne fra dengang i begyndelsen. Dengang var der først
kun is, tundraer og meget lidt vildt. Så begyndte det at blive varmere og menneskene
begyndt at flytte til området.
Barsk og koldt var det, mange døde tidligt og de måtte hele tiden flytte rundt for at
finde dyr de kunne leve af. Det hærdede dem imidlertid og lærte dem at benytte alt, i
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deres jagt på overlevelse. Så voksede deres mængde og de begyndte at samle sig i
små flokke, der igen voksede og blev til små samfund.
I de små samfund lærte de at samarbejde for overlevelsen og de lærte at organisere
sig. Som andre steder i Midgård opfandt de også guder og som andre steder var der
smarte Shamaner og åndemanere.
Med tiden blev de så mange at de ikke kunne leve af landet længere. De måtte finde
nyt land. De begyndte så turen tilbage mod de lande de for 1000,er af år siden var
kommet fra.
Den bedste historie i Midgård om denne udvandring var historien om Cimbrerne,
soltilbederne. Historien passede slet ikke og det vidste Odin alt om, da han selv
havde vandret med Cimbrene i sin tid. I Midgård sagde man, at stammen havde boet
nord på det vi i dag kalder Jylland, men det havde de slet ikke. Tværtimod var det
højst sådan, at efterkommerne af Cimbrene, var udvandret til Thy. Altså den
modsatte vej.
Da Odin imidlertid havde vandret med Cimbrene , så lad os bare fortælle historien
alligevel. Det kan jo trods alt også være, at der var folk fra Jylland med alligevel.
Nornegæst kaldte skjaldene ham når de mødte den kappeklædte skikkelse med
vandrestokken og en æret gæst var han ved deres borde hvor bondens trælle
opvartede ham og hvor hans sønner viste deres færdigheder.
Her talte bonden og nornegæst med hinanden og bonden fik nyt om de ting der
skete ude i verdenen.
Også trællene i deres hytter besøgte Nornegæst og talte med dem om de lande de
kom fra og om verdenens tildragelser. Trøst fik de og i lidt tid følte de sig levende og
som mennesker.
Gode tide var det og folket blev stort og rigt. Verdenens tidevand ændrede dog alt.
Senere ville man sige, at det var vandet der steg og ødelagde landet så folket ikke
kunne brødføde sig længere. Sådan var det ikke. Folket voksede i antal og snart
kunne landet ikke brødføde de store folkemængder længere. De sultede og der
opstod stridigheder. Snart samlede store flokke sig for at søge nyt land og til sidst
var de så mange, at de begyndte at vandre sydpå. Bjorvik var flokkens høvding og
før deres afgang fra hjemstavnen blev landets og gudernes magt gjort i en stor
brølende tyr der skulle være deres symbol. Med den i front og medbringende
edsringen blev folkevandringen begyndt
År efter år drog de sydpå. Optog undervejs andre stammer der ej heller kunne
brødføde sig i landet og en mægtig flok, en hær endte de med at være. Nyt hjemsted
fandt de dog ej.
Gennem Jylland og det nordlige af det der i dag kalder Tyskland drog de. Hærgene,
for de måtte dog leve. Stærke var de og alle slag de vandt og flere stammer sluttede
sig til den vandrende flok.
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100 år før den nye gud ”hvide krist” blev opfundet, mødte de så det mægtige
folkeslag Romerne. Et mægtigt folk, der havde underlagt sig alle lande omkring dem.
Også Romerne blev imidlertid besejret af den mægtige, vandrende folk, der bredte
sig til Frankerriget, Spanien, Belgierne og italien.
Odin, som Nornegæst, fulgte dem og berettede om deres færd. Til sidst blev de dog
besejret af Romerne og forsvandt ud i tidens glemsel.
Huskes gør de dog alligevel, selvom det var forkert, som Danernes første stamme der
drog sydpå og huskes gør de vel også blandt de ætter, der er deres efterkommere
dernede sydpå.
I det, der er Danmark i dag, er der ”ro”. Naturen falder til ro og samfundet udvikler
sig. 600 år senere – 500 år efter hvide krists opfindelse, er der igen hungersnød i
landet. Nu slår den danske stamme jyderne sig sammen med de nordtyske stammer
anglerne og sakserne og besætter England, der herefter bliver regeret af
Angelsaksere som de tilsammen kaldte sig. Flere hundrede år senere drog mændene
fra nord, der nu kaldtes vikinger, endnu engang mod England og underlagde sig
deres forfædre Angelsakserne.
Vikingerne underlagde sig også en del af Frankerriget, Normandiet, hvorfra de
voksede sig store og mægtige. 1000 år efter hvide krist, drog vikingernes
efterkommere, Normannerne til England, hvor de underlagde sig både det danske
vikingestyre, det resterende Angelsaktiske styre og senere landet Italien
Mens alt dette foregår, har guderne mere tid og blander sig med Midgårs mennesker
i de lande hvor de dyrkes. Wortan og Woden kaldes Odin i de sydlige lande, Odin i
skandinavien, men overalt bliver guderne nu dyrket retmæssigt
Odin ser op mod røghullet hvor soden samler sig som tjære i åbningen og hvor røgen
steg blygrå, lodret til vejrs som en anden offergave. Hvor han dog savnede tiden hvor
han vandrede rundt som Nornegæst blandt Cimbrerne, Teutonerne og alle de andre
gamle ætter og hvor han dog savnede den ubekymrethed tiderne var dengang.
Hugin lagde hovedet på skrå og tænkte sit. Det var nu engang dens opgave. Munin,
hvis opgave det var at huske, var for sit vedkommende mere på bølgelængde med
Odins sindstilstand. Også den huskede alt, selvom der var en del den godt kunne
være foruden. F.eks. Odins ulidelige stank af sure tær om morgenen
Odins ulve, Gere den grådige og Freke den glubske, så også op på ham, men det var
nu mere fordi de var Hel sultne og håbede, at der snart blev serveret mad for Odin,
der så ville give det videre til dem
Odin sukkede dybt og tænkte på de første store høvdinge der kunne kaldes konge i
Danernes rige. Kong Dan, Humble og Lothar.
Kong Dan navngav landet, der derefter altid blev kaldt Danernes rige.
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Hans bror Angel gav navn til stammen Anglerne. Det var Anglerne der sammen med
Jyderne og Sakserne senere underlagde sig England.
Hans søn Loter fik sønnen Skjold der senere blev Kong Skjold. Her trak Odin, på
trods af sit dårlige humør, på smilbåndet. Skjold var nemlig i virkeligheden en søn
som Odin fik med jættekvinden Rind, og som han sendte ned til Danerne på et
tidspunkt hvor det gik dem temmelig dårligt.
Kong Skjold blev stamfaderen til Skjoldungeslægten sammen med gudinden Gefion,
som på Odins bud pløjede Sjælland ud af Sverige så der i stedet kun var en stor sø
der blev kaldt Lågen tilbage.
På Sjælland anlagde kong Skjold høvdingesædet Lejre hvor han boede indtil han
døde og blev taget tilbage af Odin til Valhalla
Så var der kong Halfdan og Kong Frode Fredegod
Kong Frode Fredegod var en god konge for landet, der blomstrede i hans
regeringstid. Han indførte så meget fred i landet, at man kunne lægge en guldring på
vejen, uden at den nogensinde ville blive stjålet af nogen. Da han døde var man så
bange for hvad der nu ville ske, at man efter hans død kørte ham rundt i landet
således at folk troede han stadig levede
Så var der Kong Roar, Helge og Rolf Krake. Historien var lang. Nogle konger var
gode andre dårlige. Nogle blev husket og andre glemte. Norden voksede msiog stor
og stærkt

20 historie
Historien om Vanerne og Aserne
Efter et utal af ikke særlig vellykkede morgener, vågnede Odin for en gang skyld
udhvilet og i godt humør.
Dagen brød frem mens Sol blev trukket ud af Skolls gab af hestene Alsin og Arvak,
og bevægede sig hen over himlen. Ikke engang Ymers hjerne skyggede for solens
stråler. Det var faktisk en ganske god dag, Indtil videre i det mindste
Desværre fik den sidste tanke ham til, at tænke på den hr. ”herre” Frej. Det var
indlysende at han skulle hedde Frej eller rettere på almindelig asersprog ”herre”.
Han var rig og bestemte over velstand og så havde han en fallos, der var så stor at
han ofte var ved at falde i den .
Frej og Odin havde et anstrengt forhold, der stammede helt tilbage fra dengang Odin
forviste han fra Asgård. Odin havde nemlig udtrykkelig forbudt alle at sætte sig i sit
højsæde Lidskjalv. Det brød Frej for at kikke på jættepigen Gerd og så blev han
smidt hjem til sin hal Alfheim, hvor han så kunne sidde sammen med hende samt
sine lysalfer, der fes rundt og lyste som flimrende ildfluer.
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Nå, tanken om Frej fik ham så til at tænke på, at han var Vane. Det var ikke en ting
man tænkte på til daglig, men indimellem dukkede tanken da op. Det ville han ikke
fornægte.
Det fik han så til at huske krigen mellem Vanerne og Aserne og nu begyndte dagen at
blive som alle de andre. En lortedag.
Det var da endt ganske godt, Et forlig blev da indgået, hvilket var godt, idet Aserne
faktisk var ved at tabe den krig. Selv Asgårds mure var smuldret under Vanernes
heftige angreb.
Det var noget forbandet noget med de Vaner. Modsætningen var startet allerede i
begyndelsen og skylden var de forbandede skjalde. I begyndelsen var Odin, Vile og
Ve jo blevet skabt af Ymers afkom Burr, og de var det skjaldene havde digtet videre
på. At de digtede videre lige på den strofe, var ikke så underligt. De var jo ansat til at
hylde Odin.
Virkeligheden var jo bare, at Burr og Bestla også avlede Vanerne. Hvem de lige
avlede og hvem der dermed var stamfædre til resten af dem, vidste ingen. Den
historie blev aldrig fortalt.
Allerede dengang gav det anledning til splittelse. Vanerne var jo ganske naturligt
sure over, at de ikke blev nævnt. At de ikke blev nævnt betød jo, at der ikke var
nogen nede i Midgård der ofrede til dem og dermed gik det hele til Aserne. Oven i
det, havde Aserne så stor fremgang, at de væltede sig i guld. Jooooo der var rigelig
grund til misundelse.
I begyndelsen holdt Aserne konflikten på afstand ved at prise alle Vanernes dyder.
Deres forfinede skønhed, deres musik og evne til al mulig kogleri og sejd. Ja faktisk
priste de dem for alt hvad de kunne finde på. Dog påpasselig med, at holde sig
nogetlunde indenfor sandsynlighedens rammer.
Det ramlede selvfølgelig en dag. Selv de mest forfinede hvide løgne kunne ikke holde
konflikten på afstand. Krigen brød ud, men kunne ikke rigtig finde sin afslutning. En
våbenhvile blev derfor truffet og Aserne holdt ting for at overveje Vanernes
våbentilstandtilbud. Vanerne ville enten have afgifter af Aserne eller også ville de
have halvparten af alle ofre.
Diskussionen havde bølget frem og tilbage og ingen vegne varden kommet. Balder
havde som sædvanlig prædket for mådehold og imødekommelse, Tyr havde fremlagt
omhyggelige kampstrategier og Thor havde bare siddet og banket sin hammer ned i
håndfladen. Den gestus kunne alle tyde
Tilsidst havde Odin træt rejst sig og forklaret at byrden lå på hans skuldre, hvorefter
han havde taget sit spyd Gunger og smidt det i hovedet på Vanerne.
Og så brød Hel løs.
Det korte af det lange blev, at det skulle Aserne aldrig havde gjort, for Vanerne var
faktisk, om ikke bedre, så mere snedige.
Da Asgårds mure var ved at være endeligt nedbrudte, måtte Odin derfor udtænkte
en ny strategi. Der er dem, der dendag i dag hævder, at det intet havde at gøre med
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strategier, men udelukkende var en vel gennemført Sejd der formildede Vanerne i en
grad, der gjorde dem forhandlingsvenlige.
Resultatet blev, at der blev indgået en ny våbentilstand samt at Vanerne blev
accepteret som ligeværdige guder. Dog fik de ingen bod eller andel i ofringer. De
ofringer de ville have, måtte de selv arbejde for. For at sikre, at aftalen blev overholdt
af modparten. Udvekslede de gidsler. Som i sikkert kan regne ud, var Frej en af de
Vaner som Aserne fik som gidsel
Historien fik mange andre følgevirkninger, men dem handler denne historie ikke om

