
Vikingernes guder

Hvem var vikingernes guder?
Vikingerne troede på den nordiske mytologi. De havde mange guder og hver gud havde forskellige 
egenskaber og svagheder der kunne forklare sammenhængen i livet.

Odin er gudernes overhoved. Og bor i Valhal som er gudernes haller i Asgård. Han har kun et øje 
fordi han gav det andet til Mimer så han kunne blive vis for evigt. Odin er krigs og dødsgud og gift 
med Frigg. Odin er far til Thor.
Dyr der tilhører Odin: Den otte benede hest Sljepner der er meget hurtig og både kan løbe på 
vandet, i luftet og på jorden. Han har også to ravne Hugin og Mugin der flyver rundt i verden og 
fortæller Odin hvad de ser når de kommer hjem. De sider på hans skuldre. De to ulve Gere og Freke
der hjælper ham i krig.
Odin drikker kun vin.
Odin har delt året op i 12 måneder. Sammen med brødrene Vile og Ve har han skabt de to første 
mennesker Ask og Embla.

Thor er Odins søn og tordengud.
Thor er den mest populære af alle guderne. Han laver lyn og torden når han kører over skyerne i sin 
vogn trukket af geder svingende med sin hammer Mjølner som altid kommer tilbage til ham.  Thor 
står for fysisk styrke og med sit våben Mjølner kan han bekæmpe de onde jætter der lever i   
Udgård.

Loke er oprindelig ud af jætteslægt men bor i Asgård og respekteres af guderne fordi han har 
blandet blod med Odin. Loke er lumsk og upålidelig og han har mange gange snydt både jætter og 
guder og spillet dem ud imod hinanden. Loke er snu og god til at lyve for eksempel fik Loke 
overtalt de ligeså snu dværge til at smede mange magiske ting til guderne. Fx Thors hammer 
Mjølner.

Frej og Freja er søskende og de er bl.a guder for frugtbarhed. De kan hjælpe til med at kornet på 
markerne bliver godt eller at en familie får mange sunde børn.
 
 
Hvordan er menneskenes kontakt med guderne?
Vikingerne ofrede dyr, smykker og mennesker til guderne fx for at få fred, en god høst og ved 
bryllup ofrede de for at blive frugtbare. Det menes at der er fire faste ofringer om året 
vintersolhverv, forårsjævndøgn, efterårsjævndøgn og sommersolhverv. Vikingerne holdt også ekstra
ofringer for eksempel hvis der opstod en akut krise der krævede gudernes hjælp. Ofringerne foregik 
på hellige steder som kunne være kilder, moser eller ved nogle af kongernes store haller.

Vi har mange byer der har fået navn efter guderne bla. Odense efter Odin, Thorslude efter Thor og  
Tissø efter Tyr.

Ugedagene har fået navn efter guderne Tyr = tirsdag, Odin = onsdag, Thor = torsdag og Frej = 
fredag.

Hvor er den nordiske mytologi i dag?
Der er lavet en masse film og bøger om vikingerne. Fx. Valhalla tegneserien og Valhalla filmen. 
Marvels Thor film, Guldhornene filmen, Dreamworks Sådan træner du din drage og Valhalla 
julekalenderen.
I spilverden findes vikinger også bla i World of warcraft og Tomb raider underworld.
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I dag findes troen på de nordiske guder stadig i hele Verden. På Island og i Norge og fra 2003 i 
Danmark har de opnået statsanerkendelse som trossamfund.
I dag er der omkring tusinde asatroende i Danmark. Alle film og julekalenderen Valhalla har øget 
folks interesse for den nordiske mytologi.  
De seneste 11 år har modeekspert og reality stjerne Jim Lyngvild fx været medlem af asatro og 
bygget sit eget vikingehus.
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