
Man kender rigtig mange navne fra vikingetiden. Navnene er ristet i 
runer. Det runealfabet, som man brugte i vikingetiden havde 16 tegn.
I vikingetiden fandtes tre slags navne: sammensatte navne, usam-
mensatte navne og kortformer.

De sammensatte navne tilhørte i begyndelsen de højere sociale lag. 
Navnene var sat sammen af et forled og et efterled. De fortalte om 
ting og begreber, som man satte højt i vikingetiden. Det kunne være 
krigere, kamp og våben.

De usammensatte navne var tilnavne, som blev brugt som eneste navn. 
Det kunne være Ulf, Bjørn og Svend.
Kortform betyder bare, at man lavede en forkortet udgave af navnet. 
Fx blev Thorkil forkortet til Toke

Nu skal du prøve at lave dit eget vikingenavn
Du skal lave et sammensat navn, altså sætte to led sammen.

Forleddet er fælles drenge og pigenavne. Efterleddet er forskelligt. 

Her kommer en oversigt, hvor du kan se, hvad forled og efterled kan 
betyde.

Lav dit eget vikingenavn



Forled
Al - alle, hel, beskyttelse, lykke
As -  hedensk gud
Gud – guddommeligt væsen, guddom
Gunn – kamp, strid
Ger – spyd
Ragn – råd, magt, gudemagt
Sig – sejr
Thor – torden, lyn
Øy – lykke, gave

Efterled til drengenavne
arr – hær, kriger, beskytter, spyd
bjørn – bjørn
ger – spyd
laugr – afgive helligt løfte, gifte sig
mundr – beskytter
sten – sten
ulf – ulv
valdar – hersker, høvding

Efterled til pigenavne
borg – redde, hjælpe
dis – kvindelig guddom, dis
fred – kærlighed, fredag 
hildr – kamp
vi – præst, kæmpe
øy – lykke, gave

Hvis man gerne vil lave et drengenavn til en stærk dreng kunne det 
være Gudbjørn.

Hvis man gerne vil lave et pigenavn til en hjælpsom pige kunne det 
være Gudborg.

Prøv nu at lave navne til piger og drenge, som du kender. Det kan være 
fra din klasse, dine venner eller din familie.


