
Jens Peter Schjadt 

Óðinn's rolle og funktion í den nordiske mytologi. 

For et par ar siden skrev jeg en artikel (Schjadt 2001), der diskuterede Óðinn's rofle í nordisk 
religion med særligt henblik pá den diskussion, der har stáet om, hvorvidt man ville kunne ná 
en oget forstdelse af denne gud, hvis man opfattede ham som shaman. Min pointe var, at, om 
end der hos Óðinn-skikkelsen kan findes en del træk, som givetvis ogsá kan findes hos 

shamaner í arktiske og subarktiske egne, sá kan disse ligheder dog ikke forstás som konstitu- 
erende for Óðinn, som vi mader ham i de nordiske kilder fra middelalderen. Óðinn er farst og 
fremmest en fyrstegud, som varetager sin funktion gennem en særlig kunnen, der som regel 

kan klassificeres som magi. Da shamanerne ogsá i hoj grad kan siges at være magikere!, er 
det ikke overraskende, at der má dukke en række lighedspunkter op mellem shamanerne pá 

den ene side og Óðinn pá den anden side, sá meget mere som der ikke kan herske nogen tvivl 
om, at shamanismen í sin samiske udgave givetvis har været kendt og báde beundret og 
frygtet af nordboerne. Det er derfor nærliggende at antage, at Óðinn og de magiske teknikker, 
han behersker, i et eller andet omfang har været pAvirket af samernes trolddom. Ikke desto 
mindre er der to afgerende indvendinger at rette mod opfattelsen af og argumenterne for at se 
Óðinn som shaman, nemlig for det forste, at han som netop nævnt forst og fremmest er 
karakteriseret som guden for fyrsterne og fyrsten blandt gudeme, samt som særligt knyttet til 

krigerne. Dette er en afgerende forskel i forhold til opfattelsen af shamanen hos samerne Det 
hænger bla. sammen med, at det samiske og det nordiske samfund siden langt tilbage i 

jernalderen har været forskellige, og at det sidste har været karakteriseret ved en langt hejere 
grad af hierarkisering end det forste. Og for det andet, at selve begrebet shamanisme er uklart, 
ikke mindst sádan som det fremstilles af arkæologer, der beskeftiger sig med Óðinn- 
skikkelsen’, idet der er en tendens til, at alle magiske træk, der kan findes hos shamaner rundt 
omkring í verden, geres til konstituerende for shamaner som sáðan — ogsá selv om de i vid 
udstrækning er sá generelle, at de kan findes i ethvert samfund, der har et magisk-religiast 
verdensbillede (world-view), og det gælder som bekendt stort set alle samfund, nár bortses fra 

de sidste par árhundreders sækularisering i vor del af verden. Det er ikke hensigten i det 
falgende i detaljer at gá ind pá denne definitionsproblematik, men det vil dog være 
nedvendigt, kort at pápege et par punkter, der har betydning for vores opfattelse af Óðinn's 
rolle i det nordiske pantheon, og som vi skal vende tilbage til nedenfor. 

Hensigten med denne artikel er imidlertid at gá et skridt videre end blot at kritisere 
“shamanisme”-teorien, idet det synes positivt at forsege, at sætte Óðinn ind i en sterre 

sammenhæng i stedet for blot at se ham som en unik skikkelse i et unikt pantheon. Enhver 
religion er selvfalgelig i et eller andet omfang unik, men samtidig indebærer det, at vi 
overhovedet kan identificere den som religion, at vi má have en forestilling om en 

! Shamaner kan inden for et religionshistorisk begrebsapperat siges at udgere en særlig form for “roligiase 
specialister", som bade ligner og er forskellig fra en lang række andre typer af religiose specialister (jf, Malefijt 
1968, XXXff.). Et af lighedspunkteme er, at de alle formodes at sidde inde med en særlig evne til at have 
kontakt med “en anden verden", hvad enten denne nu er en decideret gudeverdan eller beherskes af en mere 
ubestemmelig gruppe af væsener, som det kræver særlige forudsætninger at kunne manipulere med. 
? Siden publiceringen af den ovennavnte artikel, or der udkommet to væsentlige værker, der forfægter 
synspunktet, at Óðinn ber opfattes som shaman, nemlig Price 2002 og Solli 2002. Begge er skrevet af 
arkæologer og begge har store kvaliteter í deres analyser af sável arkæologiske som skriftlige kilder. Ikke desto 
mindre lider de efter min bedste overbevisning begge af en fundamental mangel, nár det kommer til spergsmálet 
om hvad der egentlig er konstituerende for shamanismen, hvad vi skal vende tilbage til í det falgende. 
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“prototype” af religion. Og det samme gælder en række af de fænomener, vi torbinder med 
religion, fx ofte, guder, magikere, ritualer, myter osv. Der er her tale om fænomener, som i 

deres grundsubstans kan findes i alle religioner, men som selvfolgelig udformes pá en særlig 
made í hver enkelt religion. I mellem det unikke og det generelle har vi en række fænomener, 

som findes i nogenlunde samme udformning i en række forskellige kulturer, og som dermed 
kan karakterisere sádanne kulturer. Og et sádant fænomen er shamanismen; men den er pá sin 
side blot en manifestation af det helt generelle fænomen, som bestár i at man forseger at 

manipulere med den anden verden, hvortil der kræves en særlig viden, som nogle medlemmer 
af samfundet har mere af end andre. Og det er disse figurer, vi kalder magikere eller blot 
religigse speciatister, 

Det at sætte de fænomener, vi meder i de nordiske kilder, ind i en forklaringsmodel, der 

er hentet fra den almene religionshistorie vil sáledes aldrig kunne udgere en udtommende 
beskrivelse af de nordiske fænomener, som sagt fordi hver enkelt kultur (og for den sags 
skyld enhver undergruppering inden for en kultur) altid vil være “speciel” (det er derfor, at vi 

overhovedet opererer med forskellige religioner). Pa den anden side, er der, ikke mindst í en 
religion som den nordiske, primært pá grund af den problematiske kildesituation, en lang 
række religiase fænomener, fx opfattelsen af guderne, der ikke, ud fra kilderne selv, lader sig 

forstá í sin helhed, Der er lakuner i kildematerialet, der er uklarheder og selvmodsigelser, som 
vi pá den ene eller den anden máde má sege at komme bagom, for at fá et helhedsbillede af 
den enkelte gud, det enkelte ritual, og ogsá hele religigse komplekser. For at kunne det er det 
en indlysende hjælp at inddrage andre religioners made at handtere de forskellige fænomener 
pa. Ikke forstéet sádan, at man uden videre kan antage, at forestillinger eller rituelle komplek- 
ser fra en kultur kan findes í identiske form í en anden, men hvis man kan sandsynliggere, at 

der har eksisteret en eller anden kulture! forbindelsc mellem to kulturer, er det í hvert fald 
hensigtsmæssigt, at ens sporgehorisont lader sig lede af det kendskab, vi har til fænomenet i 
den kultur, hvor kildesituationen er bedst for ad den vej at undersege, í hvilken udstrækning 
dette sammenlignende materiale kan forklare de kildeudsagn, vi har fra den anden kultur. Sá 
vidt er der ingen problemer med at afprave shamanismen som en model for sejdkomplekset 
og Óðinn's relation til dette i den nordiske religion, Problemet kommer imidlertid, nár det 
viser sig, at en række af de elementer, der konstituerer Óðinn-skikkelsen ikke lader sig 

forklare ud fra den shamanistiske model". I den situation má man sparge, om der evt. kan 
findes andre modeller, som i hejere grad og mere adækvat er i stand til at kaste lys over 
Óðinn. Det er det, jeg skal forsege i det félgende. 

Det fænomen, som jeg vil trække frem som forklaringsmodel er endnu mere udbredt 

end shamanismen, nemlig initiationen, altsá den handlingssekvens, der er forbundet med 
afgerende overgange i et individs liv, og som i religigse kulturer har en forholdsvis fast 
struktur. Jeg har tidligere redegjort for denne struktur (fx Schjadt 1986 og 1992), men skal 

nedenfor ganske kort opsummere de konstituerende elementer med henblik pá en 
anskueliggerelse af initiationsmodellens anvendelighed. 

1 evrigt er det karakteristisk, at man kun sjældent har gjört sig den ulejlighed faktisk at karakterisere 
shamanismen pá modelpian, hvilket er en forudsætning for overhavedet at kunne bruge den i et komparativt 
perspektiv. Det er naturligvis ikke nok at sige, at en shaman kan reise til en anden verden, at han kan skifte kon 
og skikkelse osv. For at vi overhovedet skal kunne inddrage shamanismen som forklaringsmodel, er det 
afgerende, at man analyserer strukturen i komplekset, dvs, hvordan de enkelte elementer forholder sig til 
hinanden, idet der næppe er et eneste enkeltelement í komplekset, som ikke isoleret set kan findes i en mængde 
andre kulturer over hele verden, ogsá sadanne, man normalt ikke forbinder med shamanisme. 
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Det vil naturligvis af omfangsmæssige hensyn ikke være muligt hverken at gá i dybden 
med analyserne af Óðinn i kildematerialet, endsige at komme omkring alle de kilder, hvori 

han optræder. Jeg skal derfor i det falgende blot skitsere et par analyser af nogle af de mere 
karakteristiske mytekomplekser, hvori han spiller en rolle. 

Man kan groft sagt hævde, at Óðinn-myterne fordeler sig pá to typer, nemlig dem, hvori 

han tilegner sig viden, og dem, hvori han giver viden fra sig. Som det vil fremgá, er de to 
typer nært forbundne, og den ene type kan ikke forstás uden den anden. Eksempler pá den 
forste type udgores for det forste af selvhængningen i Hav 138 ff. og af tilegnelsen af videns- 
og digtermjaden i Hav 104-110 og Sksm 4-6 og for det andet af hans mader med velver i Bar 
og Vsp. Der er her tale om to undergrupper, som pá et centralt punkt er forskellige, nemlig i 
og med, at han i den farste kategori tilegner sig en viden, der ikke skal bruges i en konkret 

situation, men som snarere drejer sig om redskaber, der helt generelt giver ham indsigter, 
medens han i den anden kategori seger (og fár) svar pá konkrete spargsm4l, der ganske vist 
har enorm rækkevidde og betydning, men som dog ikke desto mindre er svar pá konkrete 
huller i hans viden. Denne skelnen har en vis betydning for den model, vi má forstá Óðinn 
udfra, idet han i den forste af disse undergrupper opnár en irreversibelt hejere status, medens 
han i den anden ikke ændrer status som det vil fremgá. Eksempler pá den anden type, hvor 
han giver viden fra sig, finder vi í Grm og Vat’ samt, pá en helt anden made, i beretningen om 
den unge Sigurðr (Rm, Fm og Sd, og i Volsunga saga) og i flere tilfælde hos Saxo og i 
fornaldarsagaerne, hvor Óðinn beredvilligt belærer konger om slagopstillinger og andet, der 
kan være til nytte, nár man er konge og kriger“. I denne sidstnævnte kategori er det aldrig 
Óðinn, der er den primære akter, idet han her naturligt har status som hjælper. Der findes 
herudover beskrivelser, der ikke uden videre kan rubriceres under en af de to hovedtyper, men 
i sá fald vil der typisk være tale om, at de stadig karakteriserer de numingse egenskaber hos 
Óðinn, eller at hans rolle kan genereres af den viden, han nu engang sidder inde med. 

De par analyseeksempler, der skal gives, er hentet fra hver sin overordnede gruppe og 
udger altsá eksempler pá den máde, som Óðinn tilegner sig viden pá og den máde, han giver 

den fra sig pa. Den forste myte har jeg helt tilbage í 1983 analyseret (Schjadt 1983), men dog 
uden at lægge vægt pá initiationsaspektet ved den, hvilket selv sagt er afgorende i 
nærværende sammenhæng. Pa den anden side má jeg for en række detaildiskussioner henvise 
til denne artikel. Som et eksempel pá den anden type af initiationsmyter, vil jeg fremhæve 
Óðinn's rolle í Saxo’s beretning om Hadingus, der analytisk viser os Óðinn i rollen som 
initiator, altsá som hjælper for det subjekt, der skal initieres til en hajere værdighed. 

Kvasir/Gunnled 

Af omfangsmæssige hensyn vil det folgende udelukkende blive en skitse, som vil lægge 
vægten pá de træk, som accentuerer Óðinn's rolle som initiand, og der vil sáledes ikke blive 

tale om nogen parafrase af myten, som jeg formoder kendt af de fleste. Alligevel skal 
hovedpunkterne, som har betydning for initiationstemaet kort opsummeres som folger: 

*Det kan hævdos, at Óðinn i Ym ogsá tilegner sig viden, idet Vafþrúðnir besvarer en lang række spargsmál, som 
guden stiller, Det er imidlertid en misforstielse af digtet, at se det pá den mide. Da der er tale om en 
videnskonkurrence, er det klart, at de to deltagere hver isser kender svarene pá de spergsmil, de selv stiller. Det 
giver altsá ingen mening at hævde, at Óðinn fár noget a vide, som han ikke vidste i forvejen. Tvzertimod 
indebzerer spergsmálene sável som svarene, at det er overordentlig vidende væsener. vi har at gore med. 
#1 forhold til shamanismen som forklaringsmodel, kan man í ovrigt notere sig, at der i alle tilfælde er tale om, at 
Óðinn giver individuelle ráð til folk, der netop er hans protegé'er. Shamaner derimod har som oftest et kollektiv 
som málgruppe (det er ganske vist ikke konsekvent. men bar dog ses som en markant tendens). 
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1) Aser og vaner slutter fred ved i fællesskab at frembringe en væske af spyr“. 
2) Gudernetransformerer væsken til en mand, Kvasir. 

3) Kvasir kommer til nogle dværge, hvor han bliver sláet ihjel og transformeres til en 
væske (= videns- eller skjaldemjaden). 

4) Væsken overgives til jætten Suttungr, som lader sin datter Gunnloð vogte over den inde 
i et bjerg. 

5) Óðinn kommer, efter at have gennemgáet prever og værer i fare til Gunnigð som orm og 
har samleje med hende. 

6) Óðinn far derved mjaden og flyver derfra som en ern. 

7) Hjemmei Asgard spyttes mjaden ud og kan gives til guder og mennesker. 

Det gennemgaende element er sáledes væsken i sine forskellige fremtoninger samt de aktorer, 
der i kortere eller længere perioder ejer den. Væsken kan vi (jf. slutsekvensen) betegne som et 
vidensobjekt, der i sidste ende bliver Óðinn's ejendom. I forhold til 1) bemærker vi, at væsken 

skabes i det gieblik gudesamfunder konstitueres (Dumézil 1959,3 ff.), hvilket i sig selv siger 
noget om den vigtighed, som den tilskrives i forestiliingsverdenen, hvað vi ogsá far bekræftet 

gennem talrige myter og ritualbeskriveiser. Det er altsá denne væskes historie, fra at være spyt 
til at blive — spyt (men nu Odinn’s spyt), vi her fár fortalt. Kvasir er primært karakteriseret 
som vidende, men han kan ikke bruge sin viden (det hævder dværgene i hvert fald, og deri har 
de máske ret). En forudsætning for, at væsken bliver intellektuelt livgivende, er, at den 
transformeres tilbage til en væske, nemlig den mjad, som den herefier manifesteres som i 
resten af den mytiske historie. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at det transformerende 
drab finder sted hos nogle dværge. Dværgene har nemlig generelt gennem hele den nordiske 

mytologi to karakteristika, nemlig for det forste at de besidder hándværksmæssig snilde (de 
skaber objekter som fx mjeden her) og de er chthoniske. Nu ved vi fra en lang række andre 
myter, at underverdenen er et sted, hvorfra viden kan hentes, og det er derfor heller ikke 
overraskende, at det er her, det mest magtfulde af alle vidensobjekter befinder sig. 
Vidensobjektet har altsá forelabig bevæget sig fra oververden (gudernes verden) til 
underverdenen, hvor det er blevet transformeret til dets biivende form. Indtil videre forbliver 

det í underverdenen, for det overgives nu til Suttungr, hvis rolle i myten er perifer, i og med 
han overgiver det i sin datters varevegt. Hun ruger over det, og det forbliver dermed passivt, 
indtil vores hovedakter, Óðinn, træder ind pá scenen. Óðinn kommer í forste omgang til 
Baugi, hvor han udferer ni mands arbejde, og som len forlanger en del af mjaden. Í forste 
omgang forekommer Baugi at være ganske loyal og prover at overholde den aftale, som han 

og Óðinn har indgáet. Da Suttungr imidlertid nægter dem en eneste drábe af mjaden, beslutter 
de sig for at prove at stjæle den, og her viser Baugi sig mindre loyal, idet han forst forsager at 
dræbe Óðinn, da denne kravler ind gennem det hul, de har boret í en orms skikkelse. Og den 
fare, Óðinn befinder sig i er tilsyneladende endnu storre, nár man tager navnet pá det bjerg, 
hvor Gunnlgd vogter mjeden, í betragining. Hnitbigrg hedder det, hvilket bedst kan 

* Der er ingen grund til her at komme ind pá forholdet mellem de to varianter af myten om fredsslutningen 
mellem aser og vaner. Den anden version, som vi kender fra Ynglinga saga kap. 4 er umiidelig interessant, og 
udger í en række henseender en transformation i forhold til den foreliggende version. Jeg skal heller ikke gá 
nærmnere ind pá forkoldet mellem Snorri's version, af tyveriet, og den version, der kendes fra Hávamál 104-110. 
Helt kort er der efter min bedste opfattelse ikke tale om egentlige varianter, men blot om, at konteksten i de to 
tekster er ganske forskellig, hvilket fuldt ud forklarer alle væsentlige forskeile.(jf. Meulengracht Sorensen 
1991,223). 
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oversættes med “sammenstedsklipperne”, altsá en mytisk lokalitet, som antyder, at den fierd, 
Óðinn har bevæget sig ud pá, er risikabel. 

Imidlertid lykkes det Óðinn at komme ind til Gunnloð, hvor han í tre nætter har samleje 
med hende’, Der er nærmest tale om en handel, hvor han mod at give fysisk kerlighed til 
gengæld modtager mjaden, der som nævnt er inteltektuelt livgivende. Herefter sluger han al 
mjaden og flyver fra underverdenen som ern. Parret orm og ern er veletableret í kosmologien 
og forekommer bla. i Gylf kap. 5, hvor de er tematiseret som væsener, der befinder sig i 
henholdsvis toppen af Yggdrasil og ved roden. Der er sáledes tale om et jord/himmel- 

symbolik, hvor Óðinn, fer han har mjoden, má tage skikkelse af et typisk chthonisk væsen, og 
efter han har tilegnet sig den tager skikkelse af et lige sá typisk celestialt væsen. Herefter nár 
han til asernes boliger, hvor han giver mjaden til aserne og de mand, som kan digte, og hvor 
han fremover besidder mjoden og rider over den. 

Der er altsá tale om, at Óðinn har opnáet en irreversibelt hgjere status, men det afgeren- 
de er den made, han har opnáet den pá. Det er for det forste gennem tilegnelsen af et videnso- 
bjekt, nemlig mjoden. Det er for det andet ved at bevæge sig til en verden, der ferst og 
fremmest er karakteriseret som underverden, og som i gvrigt konnoterer en række elementer, 
der etablerer den som modsætning til den verden, hvor subjektet, Óðinn, kommer fra, sáledes, 
at man kan karakterisere relationen mellem de to verdener som en række af binære oppositio- 
ner. Det gælder cksempelvis parrene feminin (Gunnloð) vs. maskulin (Óðinn), passiv (mjeden 
bruges ikke) vs. aktiv (mjeden kan tjene den funktion, den indtager i resten af den mytiske 
historie), ded (Kvasir dræbes hos dværgene) vs. liv (mjaden er í Óðinn's varetægt 
intelicktuelt livgivende). Endelig for det tredie kan vi se, at myten etablerer sig í en treleddet 

sekvens, hvor Óðinn beveger sig til en anden verden, og at denne bevægelse er præget af 
forskellige farer, som han má gennemleve, at han derefter kommer til et rum, der uden videre 
kan betegnes som liminalt, idet det er karakteriseret via den forste af de poler, der er noteret 
ovenfor". Efter af have haft samleje med Gunnloð vender han tilbage til sin egen verden, men 
altsá med en ny status, som skyldes det tilegnede objekt, der konnoterer intellekt". Der er altsá 
tale om en bevægelse mellem to verdener, der er hinandens modsætninger. 

Hadingus 

Vi skal nedenfor sammenholde dette forlob med de elementer, vi má anse for konstituerende 

ved initiation som generelt fænomen, men inden da skal vi kort se pá nogle elementer i det 
forlob, som Hadingus gennemleber Gesta Danorum’s forste bog. Det drejer sig selvfolgelig 
primert om de elementer, hvor Óðinn spiller en role’, og som tidligere har været erkendt 
som en initiation (Dumézil 1970,49 ff.), Det drejer sig om to hændelser i Hadingus’ liv ( vi, 7 
og 8 samt viii, 16). Í den forste af episodere fortelles det, at Hadingus, efter allerede én gang 

7 Maske er der endog tale om en egentlig ægteskabsed Gf. baugeiðr í Háv 110), hvorved det kontraktlige i 
affæren bliver accentueret. 
* Denne karakteristik kan genfindes i en lang række myter, hvor guder og mennesker konfronteres med en 
verden, der er hinsidea den, hvori mennesket normalt befinder sig. 
* Det er karakteristisk, at predikaterne fysisk og intellektuel trænger sig pá Eksempelvis kan Óðinn's 
fremdragelse af mjaden som en “intellektuel fodsel": Han “fader” fra munden og det, der fades er 
intellektualitet. Selvom denne fodsel er beredt gennem et samleje, er det netop ikke den kvindelige part i 
seksualakten, der fader et fysisk objekt fra underlivet, 
7? En mere tilbundsgdende analyse af Hadingusberetningen vil blive fremfart i forbindelse med den mundflige 
presentation pá sagakonferencen 2003. 
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at have medt den gamle engjede"", mader ham igen og pá hans hest bliver fort til hans hus (ad 
penates suos), hvor han modtager en meget sed drik (suovissima potio). Han fár at vide, at 
han vil fá stor styrke, hvorefter Óðinn pá vers giver ham en række forudsigelser, der ogsá har 
karakter af rádgivning. Bi.a. fár han at vide, at han skal dræbe en love og drikke dens blod. 
Derpá sættes Hadingus op pá hesten, og det gar op for ham, at de flyver hen over havet. Han 
er hermed tilbage i sin egen verden. 

Hadingus fár imidlertid mere at gere med den gamle mand, idet han tager ham ombord 
pa sit skib og modtager rad om hæropstilling, hvorpá den gamle hjælper heiten i kamp mod 
bjarmerne. Inden den gamle forlader Hadingus giver han ham flere rid (om hvem han ber fare 
krig imod) og spár ham, at han ikke skal falde for fjendehánd men fá en frivillig ded. Det gar 

som bekendt i opfyldelse, ved at Hadingus hænger sig i folkets pásyn. Medens der i den sidste 
episode ikke er tale om, at Hadingus forlader sin egen verden, sá er dette uden tvivl tilfældet í 
den fgrste. Her bliver han flejet til Óðinn's verden, der i et menneskeligt perspektiv ber 
opfattes som en parallel til underverdenen (der, som vi har set, er en lokalitet Óðinn kan 
frekventere). Hadingus bringes altsá til den anden verden, hvor han modtager en drik, der 
sandsynligvis má opfattes som mjad, som i lyset af den tidligere analyse, má forbindes med 
viden eller intellektuel potens'". Herudover modtager han viden om fremtiden og ráð om, 
hvað han ber gore. Her far vi bl.a. at vide, at han skal blive taget til fange, men skal slippe og 
besejre en lave for sá at opnd kæmpekræfter. Umiddelbart efter, at Hadingus er vendt tilbage 
til sin egen verden bliver han fanget af en konge og ser, at den gamle havde spáet sandt, idet 
alt gar, som han har sagt. Hadingus oplever alts& faktisk de hændelser, der omtales i spidom- 
men. Herefter har han stor succes, vinder store seire og kan vende hjem og blive konge i 

Danmark. , 
Hvad Hadingus altsá har fáet af Óðinn, er de redskaber, der skal til for at være konge, 

og, som det fremgár af hans andet mede med den gamle, en mulighed for at kommunikere 
med sin “beskytter” og derved opretholde sit kongedemme. Hadingus har dermed gennem sit 
forste mede med den gamle opnaet en irreversibelt hajere status. Denne er givetvis opnást 
gennem den viden, han har tilegnet sig, og forudsætningen herfor er rejsen til den anden 
verden. Den er som sagt karakteriseret ved at være en verden, som Óðinn i kraft af sin 
kunnen, kender og behersker, og den er, som vi sá i forbindelse med Kvasir karakteriseret ved 

dad (leven, der skal dræbes) og ved indtagelse af veeske'?. Derimod er den anden verden her 
ikke karakteriseret ved seksualitet, i hvert fald ikke tilsyneladende (men Hadingus kommer 
ogsá en gang mere til underverdenen, og denne gang med en kvinde, hvilket skal uddybes i 
mit mundtlige oplæg pá selve konferencen), og i det hele taget kan vi ikke umiddelbart finde 
en uddybet semantik, som i Kvasir/Gunnigd-myten. Dette er dog forstácligt, nár 
genreforskellen tages i betragtning. Derimod er der tydeligvis tale om en treledssekvens, hvor 
helten beveger sig fra den kendte verden til den anden verden og tilbage igen, medbringende 
en numings potens, han ikke havde i forvejen Der er altsá ingen tvivl om, at Hadingus her 
gennemgár et forlab, der har ligheder med det, Óðinn gennemgik, da han tilegnede sig 

mjaden. 

"1 Saxo har tydeligvis ikke opfattet den gamle engjede som Othinus, hvad digressioneme í Hadingus-sagaen 
viser. Í og med Hadingus er en helt efter Saxos hovede, bliver den gamle ogsá vurderet positivt, hvorfor 
troværdigheden her er sterre, end nár Saxo bevidst arbejder med hedenske skikkelser. 
22 Det er vel endog sandsynligt, at der er tale om den selvsamme mjad, som Óðinn tilegnede sig hos Gunnloð. 
3 Der er her tale om bide blod og mjed Blodet var en vigtig ingrediens í mjeden, som vi har set, og pá samme 
mide som blodet fra en vis mand giver den, der indtager mjaden, viden, giver blodet fra et vildt og farligt dyr, 
krigeregenskaber. 
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Det afgorende her er imidlertid Óðinn's role, hvor det synes tydeligt, at han fungerer 
som initiator. Det er ham, der farer Hadingus, det er ham, der giver ham rad, og det er ham, 

der i sidste instans tager Hadingus til sig (ved selvhængningen). Hadingus er med andre ord 

blevet Óðinn's protegé, der i livet, sável som i deden tilherer denne gud og er en af hans 
mænd. 

Ud fra de ovenstéende analyser er det klart, at de fire kriterier, som jeg i andre sammen- 

henge har argumenteret for som afgarende for at kunne tale om initiation (fx Schjadt 1992), 
her er til stede. De fire kriterier er: 

1 Et subjekt opnár gennem initiationen en irreversibelt hojere status. 
2  Dette foregár gennem en treledssekvens, hvor man forst forlader den almindelige verden 

og bevæger sig til en anden, hvor man opnár et eller andet, som man sá kan bringe med 
tilbage til ens egen verden. 

3 Relationen mellem de to verdener tematiseres gennem en række oppositioner, som 
tematiseres í en eller flere koder. 

4 Det, der medbringes fra den anden verden kan altid associeres med viden, eller mere 
generelt: numings potens. 

Som det er forventeligt, er de to analyserede komplekser ganske forskellige. Det skyldes bl.a., 
at í myten om vidensmjeden har vi udelukkende at gore med guddommelige eller i hvert fald 
overnaturlige aktorer, medens Hadingus, pá trods af mange ovematurlige erfaringer, má 
betragtes som et menneske, om end af en særlig kaliber. Der er altsá i forste tilfælde tale om 

et guddommeligt subjekt (initianden), medens der i det andet er et menneskeligt subjekt. 
Dermed er ogsá sagt, at det forste eksempel er mere “mytisk", end det andet. Og det 
indebærer igen, at det i hejere grad er “forklarende” — det viser nemlig, hvordan den 

numingse viden er blevet numings - og paradigmatisk — sáledes at det symbolske indhold, 
som her er til stede, ogsá er det symbolske indhold, der, máske í mere eller mindre 

transformeret form, definerer den anden verden, som de menneskelige subjekter má tage 
kontakt med for at opná numingse evner, Vi star altsá over for det — religionsfænomenologisk 
ganske trivielle — menster, at myten kan give form og indhold til menneskelige aktiviteter, og 
herunder ogsá ritualer. 

Konklusion 

‘Nar vi ser de to myter, der her er behandlet, samt mange flere af Óðinn-myterne i dette lys, 
forekommer det klart, at Óðinn ikke kan reduceres til shaman. Han er ikke den figur, man 
henvender sig til, hvis man som almindeligt menneske har problemer af den ene eller den 
anden art. Tværtimod er denne gud pá én gang model for og hjælper for konger og krigere, 
der skal kunne varetage de hejeste poster i et samfund, der som nævnt heller ikke kan 
sammenlignes med de smásamfund, som shamanerne normalt optreder i. Det er et track, som 
ingen parallel har i shamanismen, hvor shamanen selv má have hjalpednder Alt tyder derfor 
pA, at det religiase fænomen, der bedst og mest adækvat kan bidrage til en forstAelse af Óðinn, 
ikke er shamanismen, men derimod initiationen. Alle de trek, der karakteriserer Óðinn i 
kilderne, kan, som det allerede blev pávist af Renauld-Krantz for snart 30 siden, forklares 

med henvisning til enten hans rolle som magiker eller hans rolle som fyrstegud; og magien 
(eller det numingse) er netop det middel, som fyrsterne bruger for at kunne fungere som 
fyrster (Renauld-Krantz 1976,208). Men for at være magiker eller sidde inde med den 
nedvendige numingse viden, er der en forudsætning, der má være opfyldt, nemlig, at man har 
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undergáet en fundamental forandring, at man har opnáet en irreversibel hgjere status, end den 
aimindelige mennesker har, en forandring, som kun en initiation er i stand til at bibringe. 

Nu kan shamanismefortalerne hertil hævde, at ogsá shamanerne som oftest har gennem- 

gáet en initiation, og det er naturligvis sandt. Pointen her er blot, at sávei shamaner, som 

præster, konger, puberteisdrenge, munke osv. over hele verden, alle som regel har 
gennemgáet initiationer, men det ger jo ikke Óðinn til munk eller pubertetsdreng, og heller 
ikke til shaman. Som jeg tidligere har været inde pá (Schjadt 2001, 575), skal det pá ingen 
made afvises, at de germansktalende nordboer gennem ártusinders samkvem med samerne, 
hvis trolddomsevner var legendariske (og givetvis for en stor dels vedkommende 
shamanistiske) er blevet pávirket af dem (jf. DuBois 1999), og at deres troiddom eller magi er 
kommet til at indeholde track, der har deres rod í shamanismen (Lindow 2003, 99). Men i 

selve samfundsstrukturen, der som sagt var meget forskellig fra de samfund, hvor det 
shamanistiske element er fremherskende, ligger der nogle helt andre krav til den gud, der er 
fyrsternes, og hvadenten den enkelte magiske teknik eller magiske forestilling er inspireret fra 
samfund, der med rette kan betegnes som shamanistiske, eller ej, sá er disse teknikker og 

forestillinger ikke pá nogen made en tilstrækkelig forklaring pá, at Óðinn primært var knyttet 
til fyrsterne, og ikke til magikerne, evt. sejdmænd, som, om end de eksisterede i et eller andet 
omfang, blev betragtet som marginaliserede í negativ forstand, og under ingen 

omstændigheder i social henseende kan paralleliseres med Odinn’s position í gudeverdenen, 
Dermed være ogsá sagt, at de spor af shamanisme, som evt. kan findes í forbindelse 

med Óðinn, alene kan betragtes som en tynd fernis, der ikke forklarer denne guds unikke 
position í det nordiske pantheon. Hvis man derimod ser Óðinn som den skikkelse, der ved, 
hvordan man tilegner sig viden og derpá besidder den og kan give den fra sig, til de 

mennesker, som har en særlig tilknytning til ham via en initiation’, sá bliver det for det farste 
klart, hvorfor Óðinn som et af sine mange virkefelter har den form for magi, der utvivlsomt er 
influeret af samisk shamanisme. Nar han er karakteriseret som “intellektuel” i alle 
henseender, má han selvfalgelig ogsá besidde den magt, som shamanerne sider inde med. For 

det andet bliver det dermed ogsá forstéeligt, hvorfor si mange forskere har villet se Óðinn 
som shaman. Han sidder faktisk inde med en viden, som ogsá er kendt fra 
shamanismekomplekset. Til gengald kan initiationsmodellen i modsætning til 
shamanismemodellen forklare en lang række andre træk hos Óðinn, som ikke falder ind under 
hans “shamanisme”, nemlig træk sásom hans forkærlighed for konger og krigere, men ikke 
specielt for magikere. For for konger og krigere er magien, eller snarere den intellektueile 
formáen generelt, et middel til at kunne varetage deres funktioner (jf. Schjadt 1999): de skal 

være snu, de skal kunne forgere fjender, de skal kunne organisere en slagorden, de skal være 
modige — altsammen træk, som tydeligt kommer frem í Óðinn-skikkelsen, og som skyldes 
báde hans og hans udvalgtes erfaringer med og evner til overskridelse, til at komme í kontakt 
med det “andet”, det som ligger ud over den daglige erfarings verden — lige som shamaner og 
lige som alle andre religiose mediatorer over hele verden. Men der er altsá tale om et middel, 
som forst og fremmest er bundet op pá nogle relationer (til konger og krigere), som dybest set 
er shamanismen fremmed. 

* Óðinn indgár sáledes i en strukturel relation til forst og fremmest Þórr, der genrem hele mytologien er 
karakteriseret ved fysik og fysisk formáen. De to guders forskellighed er mest udtalt netop i deres fælies relation 
til krigen, hvor de í enhver henseende fremstár som hinandens oppositioner (jf Schjadt 2003). 
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