
 

Nordisk mytologi 

Længe før kristendommen fik sit indtog i Norden, var nordisk mytologi den 

udbredte religion. Dengang havde den endnu ikke et navn, men var blot kendt 

som ”tradition.” Det var et sæt af religiøse fortællinger, som gav mening for 

vikingerne i omkring 900-1100. I denne tro bliver guderne kaldt for aser, og de 

hører til i Asgård. Den nok mest kendte af disse er Odin, som var krigsgud og 

herre af Valhal. I bytte for visdom gav han sit ene øje væk, og fik ravnene 

Hugin og Munin, der fortæller ham alt, hvad der sker. 

Meget af det, vi i dag ved om den nordiske mytologi, stammer fra Snurre 

Sturluson, som omkring år 1220 skrev Eddaen. Sammen med eddadigtene, er 

den er en af vores vigtigste kilder til den nordiske mytologi. 

En af de andre markante skikkelser i den nordiske mytologi er Loke. Han er 

jætte, men er opvokset med Odin og bor derfor i Asgård, modsat de øvrige 

jætter, der bor i Jotunheim (Jættehjem). Selvom han på overfladen virker rar og 

uskyldig, så er han rigtig god til at få uheldige ting til at ske. 

Noget af det, den nordiske mytologi også er kendt for, er fortællingen om 

Verdens undergang. Ragnarok er en forudsigelse der fortæller, at Verden vil 

ende efter den Fimbulvinter, som består af tre vintre i træk, hvor mennesket vil 

sulte og ende med at vende sig mod hinanden. Når der ikke er flere tilbage, vil 

to ulve spise hhv. solen og månen. Loke vil blive fri, regnbuebroen vil kollapse 

og alt, inkl. Guderne, vil ende med at dø. Jorden vil simpelthen synke i havet. 

Dog siges det også, at Jorden vil genopstå, og således er der altså – på trods af 

Verdens undergang – håb. 



 

 

 

Selvom den nordiske mytologi er gammel, så er den bestemt ikke glemt. Bl.a. 

er vores ugedage er opkaldt efter de gamle guder: Tirsdag er opkaldt efter Tyr, 

onsdag efter Odin, torsdag er Tors dag og fredag er Friggs dag. 

Kulturen trækker også på den nordiske mytologi. De seneste år er der kommet 

masser af nye tv-serier og film, der har sin grundtanke i mytologien. En af disse 

er Game of Thrones, hvor den uendeligt lange vinter og de efterfølgende kampe 

kan sammenlignes med Fimbulvinteren, som fører til Ragnaroks komme. Et 

andet sted man finder træk fra mytologien, er i Rick Riordans nyeste serie, 

Magnus Chase og de nordiske guder, samt Neil Gaimans bog, Amerikanske guder. 

Riordan har tidligere skrevet om den græske mytologi i hans serie om Percy 

Jackson, så på den måde er det ikke nyt for ham, at begå sig i et allerede kendt 

univers. Et andet sted, hvor man ser træk fra den nordiske mytologi, er hos 

Tolkien. I Ringenes herre spiller jætter, dværge og elvere en stor rolle, og de 

stammer fra den nordiske mytologi. 

Også de helt store spillefilm er med på moden. Marvels superheltefilm om 

Thor tager, som titlerne også antyder, sit udgangspunkt i guden Thor. Seneste 

skud på stammen i filmrækken, er filmen Thor: Ragnarok, hvor Thor skal redde 

Asgård fra dødsgudinden Hela og Ragnarok. 

Den nordiske mytologi er måske gammel, men den er stadig eksisterende. I 

2003 blev den asatroende gruppe Forn Sidr anerkendt som trossamfund i 

Danmark, og de tæller ca. 600 medlemmer. Man vurderer dog, at der er et par 

tusinder asatroende i Danmark. En af de ting, der kendetegner religionen i dag, 

er blót. Blót kan sammenlignes lidt med de kristne gudstjenester, de fleste af os 

kender. Ved denne ceremoni bliver guderne påkaldt og man ofrer til dem. Det 

sker mindst fire gange årligt, nemlig ved solhverv og jævndøgn. 

På trods af, at nordisk mytologi er en gammel religion, så er den absolut ikke 

glemt. Den eksisterer både som trossamfund, men også som aftryk i vores 

moderne kultur. Der skrives bøger om emnet som aldrig før, man ser spor af 

Ragnarok i tv-serier og på det store lærred bliver gudernes komplekse verdener 

fortolket. Der er masser af spor efter den nordiske mytologi, og hvis bare man 

er lidt opmærksom, er de ikke svære at få øje på. 
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