
Med kopier af vikingeredskaber har Jakob Ravn hugget en to 
meter høj gudestøtte ud af ask i sin sommerferie. (Foto: Jan 
Høst-Aaris)

Ravnen
snittede
gudestøtte
Jakob Ravn har fremstillet en to 
meter høj gudestøtte i træ
Der kan komme an-

det end politiske be-
slutninger ud af et by-
rådsmøde. For eksem-
pel noget så usædvan-
ligt som en to meter høj 
gudestøtte, hugget i  
ask. I går blev den præ-
senteret foran museet 
Flensborgs Enkebolig i 
Nørregade, skabt af Ja-
kob Ravn fra Miljøli-
sten.

I sagens natur stod Jakob 
Ravn dog ikke med træ, økse 
og kniv under et byrådsmøde. 
Men efter at have set og købt 
en lille gudefigur på udstillin-
gen »Vikinger i øst«, brugte 
han byrådsmødet den 22. juni 
på at tegne figuren af og be-
regne de rigtige mål.

men drog Jakob Ravn til 
sommerhuset 
»Ravnereden« i Thy, 
skovede en 30-årig ask >>af 
Ygdrasils æt« på sin grund og 
gik igang.
Vikingeredskaber

- Jeg brugte kopier af vikin-
geredskaber, økse og kniv, 
fremstillet af Leo Hansen i 
Egebjerg, og arbejdede på 
støtten 12 timer dagligt i en 
uge. Og jeg har aldrig haft det 
skønnere.
Gudestøtten stod færdig for 

fjorten dage siden og i tirsdags 
transporterede Jakob Ravn 
den fra Thy til Horsens i sin 2 
CV, der havde fået fjernet et 
for- og et bagsæde til 
lejligheden. I går fik han fat 
i en betonfod og støtten 
kunne placeres foran 
museet.

Odin fra Ladoga

- Figuren stammer fra La-
doga i Rusland og forestiller 
formentlig Odin. Museets ud-
gaver er 24 cm. høje og origi-
nalen har sandsynligvis ikke 
været større, men har funge-
ret som en lille hus-gudestøt-
te, man kunne have på bordet. 
Men jeg ville lave en stor figur 
på to meter og gangede alle 
mål med 8,3, siger Jakob 
Ravn.
Han har tidligere arbejdet i 

træ og har blandt andet lavet 
et Kristus-hoved. Inspiratio-
nen får han med ferien, hvor 
der er tid til overs, og med teg-
ningenfra byrådsmødet i lom-

Blikfang
- Støtten er lavet nu til Eu-

ropeaden og skal fungere som 
blikfang. Forhåbentlig får 
folk lyst til at gå indenfor og se 
udstillingen.
- Jeg har lånt den ud til mu-

seet til udstillingen slutter i 
november og derefter skal den 
hjem i min have. Næste 
sommer fragter jeg den så 
med til »Ravnereden« igen. (
aa)
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