


    

Mitt navn er Jannicke Sætre og er grafisk designer i Oslo. 
Jeg har en bachelor i film og en master i design og 
kommunikasjon fra Australia. I løpet av livet har jeg vært 
mye på reise rundt om i verden og har utenlandske venner 
og familie som jeg besøker. Da synes jeg  alltid det er 
hyggelig å ha med gaver, men har savnet norske, godt 
designede produkter og reiseminner å ta med. Dette har 
inspirert meg til å starte Nordisen. 

Nordisen ønsker å børste støv av den norrøne mytologien 
og norske kulturarven gjennom et moderne visuelt uttrykk. 
Produktene tilvirkes i Oslo og illustrasjonene settes på etisk 
produserte varer av god og holdbar kvalitet.

Den norrøne mytologien har et vell av spennende karakterer 
og historier, som jeg mener fortjener å bli løftet mer frem 
i lyset. Jeg har fokus på grundig research og gode kilder 
når jeg utvikler skisser og design. Gjennom stramme, men 
lekne illustrasjoner forsøker jeg å gjengi noen av de viktigste 
elementene fra den norrøne mytologien, samt informere om 
historien bak.

Hensikten er å vise frem Norge og dets interessante 
historie på en ny og spennende måte gjennom produkter 
som skiller seg ut fra resten av markedet. Nordisen lager 
produkter rettet mot designinteresserte nordmenn og 
urbane turister. De er miljøbevisste, har ikke noe i mot å 
betale litt ekstra for ”god samvittighet”, samt er nysgjerrige 
på vikingtiden og norrøn mytologi. 

Ta kontakt om du ønsker å se prøver av 
produkter, bestille varer, har spørsmål 

eller ønsker et møte. Er det produkter 
du mener mangler i deres sortiment 
eller som du ønsker designet 
spesifikt for din bedrift eller sted, 
så er jeg også tilgjengelig for 
samarbeid rundt dette.

Ser frem til å høre fra deg.

Vennlig hilsen
Jannicke Sætre

INSPIRERT AV NORGES SPENNEDE HISTORIE

For designinteresserte og miljøbevisste



Produktene er laget av vegetan kalvelær av høy kvalitet. 
De er lasergravert av designeren på et verksted i Oslo. 
Kortholderne er sydd av en lærarbeider på Grünerløkka.

Torsdag er dagen oppkalt etter Tor. Odin og 
gudinnen Fjordgyns sønn var kjent for å være 
en humørsyk, sta og impulsiv gud. Han hadde 
en vogn trukket av to geiter. Når han kjørte 
over himmelen, så var det et voldsomt bråk 
som ble kalt Tor-drønn eller torden. Mjøllner 

var hammeren hans; smidd av to dverger, og var en gave 
fra Loke. Hammeren måtte brukes med to jern hansker, 
traff alle mål, kom alltid tilbake til eieren, og ble sagt å 
kunne flate ut fjell.

Onsdag er dagen oppkalt etter Odin. 
Allfaderen i norrøn mytologi var gift med 
Frigg, den mektigste gudinnen i Åsgard. Den 
enøyde Odin var kjent for å gjøre store offer 
og var ofte fortvilet over alt han ikke forstod 

om verden. Han hang seg selv i treet Yggdrasil i ni dager 
og ni netter. Da han hang der, halvt levende, halvt død; 
lærte han om verdens hemmeligheter. Det var også da 
han lærte om runene – vikingenes alfabet. 

Hugin betyr ”tanken” og Munin betyr ”minnet” 
på gammelnorsk. Dette var navnene til Odins 
ravner og gode hjelpere. De to nattsvarte 
fuglene fløy over Åsgard og Midgard dagen 

lang, og kom tilbake til Odin hver kveld og hvisket i øret 
hans, alt de hadde sett og hørt.

Hugin & Munin armbånd
18, 20 og 22cm. 
Infokort inkludert, til å 
henge på låsen.

Tor & Odin kortholder
Størrelse: 7,5 x 10 cm.
Eske & Infokort inkludert.

LæRPRODUKTER
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Yggdrasil & Volva Bag
38 x 42 cm, 340 gsm, 
10 Liter. Hangtag med 
informasjon henger på.

Totebaggene er silketrykket på et trykkeri i Oslo.  Nettene 
er laget av tykt, slitesterkt 100% økologisk bomullscanvas, 
er produsert fairtrade og skal holde livet ut. Kan holdes i 
hånden og bæres over skulderen.

Yggdrasil; verdens-treet til vikingene 
inneholder ni verdener og en mengde dyr. 
Ekornet, Ratatosk, klatrer opp og ned treet. 
Han utveksler dårlige nyheter og sladder 
mellom ørnen på toppen og ormen Nidhogg 
som ligger å gnager på røttene under 

treet. De fire hjortene; Dåin, Dvalin, Dunøyr og Duratro 
spiser bladene. I havet rundt Midgard ligger ormen 
Jormundgandr som til slutt dreper Tor under Ragnarok.

Volvene; vikingtidens orakler. De reiste rundt 
og spådde folks fremtid ved hjelp av runer. 
For å bidra til å løse folks besværligheter 
kunne de gå inn i en magisk transe kalt seidr, 
der ånden deres forlot kroppen og forvandlet 
seg til en fugl, slange eller annet dyr. 

Historiske og mytologiske skildringer av volvene viser at 
de ble holdt høyt og trodd å ha store krefter.
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Yggdrasil & Volva plakater
50 x 70 cm. 200 gram ubestrøket 
Munken Polar. Pakket i papp rør med 
info-klistremerke.

Plakatene passer inn i de fleste interiør da de har få farger 
og et stramt design. De kommer i standard format som 
gjør det lett å kjøpe rammer til. Rammer, som vist på bildet, 
medfølger til å henge som utstillingsmodell i butikken.

Yggdrasil; De norrøne gudene bor i Gudehiem, 
også kalt Åsgard. Åsgard er egentlig navnet 
på borgen der æsene bor. Gudeheims 
helligste sted er Urdarbrønnen hvor de tre 

nornene har sin bolig. Regnbuebroen “Bifrost” forbinder 
Gudeheim til Manneheim, og voktes av guden Heimdall. 
Manneheim er også kalt Midgard. Det er her menneskene 
bor. Det er omgitt av hav og ormen Jormundgandr.

Volver; I den norrøne mytologien er det en 
kjent volve (spåkvinne) som heter Groa. Hun 
er av jotneslekt og kan synge galdrer som gir 
fordeler til dem som hører sangene og husker 
ordene i dem. Groa hjalp en gang Tor da han 
var plaget av en brynestein som hadde trengt 

inn i  hodet hans fra jotnen Rungnes klubbe. Ved hjelp av 
tryllesangen klarte Groa å få steinbiten til å løsne.
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Buttons 
25, 38 & 58mm
Assorterte design

Yggdrasil & Volva Postkort
A6, Tykk kartong med 
Matt PP folie

Buttons er håndlaget av designeren og kommer i flere 
design og farger. De kommer i tre forskjellige størrelser. 
Infoplakat om illustrasjonene følger med.

Postkortene er en fin måte å sende en hilsen og 
samtidig dele litt av den norrøne mytologien. Baksiden 
har infotekst om illustrasjonen. Kortene kan også henges 
på veggen eller puttes i små rammer. 

De fire hjortene Dåin, Dvalin, Dunøyr og 
Duratro beveger seg rundt i askens grener og 
spiser treets løvverk. De antas å representere 
fire typer vind.

Nidhogg er den gigantiske slangen som 
gnager ved Yggdrasils røtter, slik at treet skal 
råtne og dø. Hver natt heller de tre nornene; 
Urd, Verdande & Skuld, vann og gjørme over 
trærnes sår slik at det helbredes.

Ratatosk er ekornet som springer opp og ned 
Yggdrasil dag og natt. Den utveksler nyheter 
og sladder mellom ørnen på toppen og 
slangen Nidhogg på bunnen.
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www.nordisen.no
Instagram: @nordisen.no

Facebook: www.facebook.com/nordisen
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