
Vikingernes religion var polyteistisk. Det vil sige, at man troede på 
mange guder, der hver kunne sit og hjalp menneskene med forskellige 
ting. Herunder følger korte alfabetiske opslag om den nordiske gude-
verden med udgangspunkt i de guder, væsener og steder som nævnes 
i elevteksten.

____________

Alfheim
Alfheim er én af de ni verdener i den nordiske mytologi. Det er guden 
Frejs hjem. Alfheim er beboet af alfer.  

Asgård
Asgaard er én af de ni verdener i den nordiske mytologi. Det er her de 
guder som kaldes aser bor. Asgaard ligger midt i verden. 

Aser
Aser er de primære guder i den nordiske mytologi. Det er en gude-
slægt, hvor de mandlige guder kaldes aser og de kvindelige kaldes 
asynjer. Odin er den øverste blandt aserne. Aserne ligger i konstant 
krig mod de troldelignende jætter. Den endelige kamp mod jættterne 
finder sted ved ragnarok, hvor verden går under. 

Ask Yggdrasil
Ask Yggdrasil er et kæmpe træ, midt i vikingernes verden. Tre af træet 
rødder når hhv. asernes verden Asgaard, jætternes verden Jotunheim 
og Niflheim hvor dødsriget Hel ligger. Ved ragnarok bliver træet væltet.

Bilskimer
Bilskimer er Thors borg og bolig i Asgaard.

Brage
Brage er en nordisk gud af aseslægt. Han er gud for skjaldekunsten og 
som søn af Odin. Brage er gift med Idun.

Einherjerne
Einherjerne er Odins hær af vikinger der ærefuldt er døde i kamp. 

Idasletten
Idasletten ligger i Asgaard ude foran Odins borg Valhalla. Her træner 
einherjerne til deres endelige kamp i ragnarok. Hver dag kæmper de 
mod hinanden. Blodet flyder og farver slettet rød, men alle som falder 
vækkes hver dag til live inden aftensmaden.

De nordiske guder



Fenrisulven
Fenrisulven er en frygtindgydende ulv, der er søn af Loke. Ulven blev 
bundet af guden Tyr, men vil slippe fri ved ragnarok og dræbe Odin.

Frej
Frej er gud for frugtbarhed, lykke og fred. Han er af den gudeslægt der 
kaldes vaner. Han er i høj grad vikingebøndernes gud, da det er ham, 
der får alting til at vokse. Frej ejer et skib, som altid har medvind. Vil 
han flyve, spænder han ornen Gyldenbørste for sin vogn og kører den 
gennem luften. Frej bor i og hersker over Alfheim. 

 
Freja
Freja er Frejs søster og hans kvindelige modstykke. Hun er således 
også af vaneslægt. Freja er gudinde for frugtbarhed og kærlighed. Fre-
ja bor i det smukke Folkvang sammen med faldne vikingekrigere. Odin 
giver hende halvdelen af de tapre faldne vikinger. Hun rider selv i kamp 
i en vogn der er trukket af to katte.

Folkvang
Folkvang er Frejas paradisiske bolig. 

Frigg
Frigg er Odins kone og gud for kærlighed. Men Frigg er den kærlige og 
beskyttende moder, hvor Freja fx er den lidenskabelige elskerinde. Hun 
er meget vis og og kender alle menneskers skæbene.

Gere og Freke 
Odins to ulve. Deres navne betyder ”den grådige” og ”den glubske”. 

Hugin og Munin
Odins to ravne. Deres navne betyder ”tanken” og ”mindet”. Hver 
morgen flyver de ud i verden og hver aften kommer de tilbage til 
Odin og fortæller ham nyt fra hele verden – både gudernes og men-
neskenes. 

Høder
Høder er én af aserne. Han er søn af Odin og blind. Høder bliver narret 
af Loke til at dræbe Balder ved at skyde en pil af mistelten efter ham. 

Idun
Idun er én af aserne. Hun passer de gyldne æbler som giver guderne 
ungdom og udødelighed, når de spiser dem. Idun er gift med Brage. 



Loke
Loke er en Jætte men blodsbror med Odin. Han færdes derfor sammen 
med Aserne. Han er både listig og ondsindet. Loke kan antage dyre-
skikkelse. Han er far til Fenrisulven, Midgårdsormen og dødsgudinden 
Hel. Desuden er han mor til Odins ottebenede hest Sleipner. Loke er 
skyld i Balders død og straffes herfor med pinsel frem til ragnarok.

Midgårdsormen
Midgårdsormen er søn af Loke. Det er en kæmpe orm, et uhyre som 
Odin har smidt i havet. Den er så stor at den når rundt om hele verden.

Mimer
Mimer er det klogeste væsen i hele verden. Det er uvist hvad slægt han 
er af, men han kan være jætte. Han er halshugget og hans levende 
hoved bor i en brønd under Ask Yggdrasil. Odin har givet sit ene øje i 
pant til Mimer for at få del i hans visdom.

Mjølner
Mjølner er Thors magiske hammer. Det er det bedste våben i verden, 
der altid rammer sit mål. Desuden vender Mjølner tilbage til den hånd, 
der kaster den. Når Thor kaster sin hammer, bliver det tordenvejr. Thors 
hammer er ét af de mest kendte smykkesymboler fra vikingetiden.

Njord
Njord er af vaneslægt og gud for søfart, fiskeri og handel. Njord er far 
til Frej og Freja. Njord bor i Noatun. 

Noatun
Noatun betyder skibshuset og er Njords bolig. 

Norner
Nornerne er skæbnesgudinder. De væver ved et barns fødsel dets liv-
stråd. Nornerne: Urd, Verdande og Skuld bor i Urds brønd under Ask 
Yggdrasil. Deres navne betyder fortid, nutid og fremtid.

Odin
Odin er alfaderen blandt aserne og den største af guderne. Han bor 
i Valhalla i Asgård og bestemmer sejr eller nederlag i menneskenes 
krige. Han er også gud for runer, magi og Mjød.

Han har en hest med otte ben - Sleipner, som aldrig bliver træt. Hans 
spyd, Gunger, rammer altid sit mål. Hans to ravne, Hugin og Munin 
ser alt og husker alt.  Derudover ligger ulvene Gere og Freke ved hans 
fødder og passer på ham.



Vikingerne vidste, hvordan de kunne kende Odin, hvis de en dag mødte 
ham: En høj, enøjet skikkelse, svøbt i en kappe og med bredskygget 
hat! Odin havde givet sit ene øje i pant til Mimer for at få alverdens 
visdom. Ved at ofre sig selv og hænge sig i Ask Yggdrasil fik han indsigt 
i runernes magi.

Odin modtog de tapre faldne krigere i sin borg.

Sif
Sif er af aseslægt. Hun er gift med Thor og gudinde for høst. Hendes 
hår er af guld. 

Sleipner
Sleipner er Odins ottebenede hest. Den kan både løbe på jorden og i 
himlen og løber hurtigere end nogen anden. Loke er mor til Sleipner.

Thor
Tor er ase og Odins søn. Han er både stærk og hidsig og én af de vig-
tigste guder. Han bor med sin kone Sif i Asgaard i det prægtige hus 
Bilskirner, der har ikke mindre end 540 rum. 

Thor er tordengud. Når han kører i sin vogn, forspændt med to gede-
bukke og svinger sin hammer, tordnede det. Han beskytter de andre 
guder og råder over vejr og vind. Thor er tit i kamp med de stærke 
og snu jætter.

Tors bedste ejendele er vognen, hammeren, et par handsker og et bæl-
te. Hammeren Mjølner rammer altid plet. Handskerne gør ham usårlig 
og bæltet er et styrkebælte, der gør ham stærkere end den stærkeste 
i hele verden.

Tyr
Tyr er ase, krigsgud og søn af Odin. Hvor Thor er den brutale krigsgud, 
Odin den vise og strategiske krigsgud er Tyr den retfærdige og modige 
krigsgud. En tvekamp vil fx ske i Tyrs navn. Det lykkedes Tyr at binde 
Fenrisulven ved at lægge sin hånd i munden på den, mens den blev 
bundet. 

Valhalla
Valhal eller Valhalla er Odins borg i Asgaard. Her bor han sammen med 
Einherjerne, som er de vikinger der ærefuldt er døde i kamp. Borgen 
er gigantisk. Den har har 540 porte og der kan ud af hver port komme 
800 krigere på én gang. 



Vaner
Vaneslægten er en gudeslægt, der bor i Vanaheim. På et tidspunkt lå 
de i krig med aserne. Da aser og vaner sluttede fred flyttede Njord og 
hans børn Frej og Freja til Asgaard.

Valkyrie
Valkyrierne er kvindelige guder som på Odins bud eftersøger tapre kri-
gere på slagmarken og tager dem med til Valhalla som Einherjere.

Vile og Ve
Vile og Ve er Odins brødre. De skabte sammen med Odin de første 
mennesker. Vile og Ve plejede at styre Asgaard når Odin var på rejse, 
men de er forsvundet sporløst.


