Pressemeddelelse
Jim Lyngvild portrætterer guderne
fra nordisk mytologi
Jim Lyngvild har de senere år fascineret med sine overdådige fotos
af fortidens konger og dronninger, vikinger og bibelhistorier. Nu er
turen kommet til Thor, Odin, Sif, Idun, Balder, Loke og alle de andre
fra vores fælles nordiske arv: de mytologiske fortællinger fra sagn,
eddaer og skjaldeviser.

»Det har for mig været en skøn rejse at træde ind i Asgård, Udgård og Midgård med

kostumer og kamera«, skriver Jim Lyngvild i forordet til Nordens guder. Han er drevet af
sin kærlighed til fortiden, til naturen og til den nordiske mytologi. Gennem eddaernes
personbeskrivelser og sin viden om vikingetidens tekstiler og mode giver han et over
raskende og fantasifuldt bud på, hvordan de nordiske guder så ud og gik klædt.
De smukke fotografier af den nordiske gudeverden illustrerer sagnene om verdens
tilblivelse, Thors brudefærd, lænkningen af Fenrisulven, Lokes væddemål med
dværgene, Odins rejser, Ragnarok og mange flere.
Teksten er Vilhelm Grønbechs genfortælling af eddaer og skjaldeviser, en tekst der
stadig står levende og medrivende her 100 år efter sin tilblivelse. Dernæst bliver en
række af guderne præsenteret med deres familierelationer, særlige egenskaber og
kendetegn og selvfølgelig Lyngvilds portrætter.
Nordens guder er for alle, der ligesom Jim Lyngvild selv holder af de gamle fortællinger,
og ikke mindst er det en bog for alle dem, der holder af Lyngvilds vilde og storslåede
dragter og fotografier.
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