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Introduktion 

 

Einhärjar serveras av valkyrior medan Oden ses sitta på sin tron med en av sina vargar vid sin sida i Emil Doeplers 
målning ”Valgrind”. 

 

Den nordiska mytologin har sitt ursprung i de germanska stammar som befolkade den 

nordeuropeiska kontinenten och spred sig uppåt mot Skandinavien. De lämningar som bevarats till 

eftertiden har dock mestadels funnits i Norden och inte i de ursprungliga germanska landområdena. 

Eftersom germanerna kristnades där långt tidigare är färre spår av deras hedniska gudsdyrkan 

bevarade. I Norden däremot skedde kristnandet först flera hundra år senare omkring år 1000 och 

fler arkeologiska lämningar finns bevarade. 

Tidsperiodiskt anses många av de fornnordiska myterna uppstått under vikingatiden, omkring år 

750–1050 (i vilken grad myterna fanns tidigare kan inte fastställas då källor saknas). Vikingarna 

förde med sig myterna från de skandinaviska länderna till Island, Grönland och de brittiska öarna. 

Förutom det germanska inflytandet som kom söder ifrån skedde en korsbefruktning mellan 

fornnordisk religion och den samiska i norr. 



 
 

Dyrkan kan märkas i form av statyer i stora format i templet i Uppsala med Tor, Oden och Frej. I 

sådana tempel offrades det djur till gudarna och även människor lär ha offrats på vissa platser. 

Dyrkan var inte enbart förlagd till tempel utan kunde ske på platser i naturen som lundar och vid 

stenar där gudar troddes bo. Helgafjäll på Island var en särskilt helig plats. 

Inslag från den nordiska mytologin som jättar, dvärgar och alver kan i modern tid märkas i 

populärkulturen och ett sådant exempel är boken Sagan om Ringen som skrevs av J.R.R. Tolkien 

och senare blev film. 

I Frans G. Bengtssons roman Röde orm får vikingarna höra om en annan allsmäktig gud då de 

långväga hemifrån kommer i kontakt med araber. Denne gud är således Allah. Nordborna får då 

berätta om sina egna gudar: "Tor heter den starkaste" och Oden omnämns som den visaste och att 

"han är härmäns gud" (härmän kunde användas i vitterhet om krigare). Det sägs också att många av 

gudarna är åldriga som få bryr sig om "utom skalderna". 

Just skaldekonsten är nära förknippad med de nordiska legenderna. Grundtexterna är ofta på vers 

som i Poetiska Eddan och kallas sånger eller kväden. 

På samma gång i sadlarne 

sitta vi skola 

och om härskares 

härkomst tala, 

de gamla ätter, 

som från gudarne kommit. 

Ur Hyndlas sång 

 



 
 

Vikingatiden 

 

Vikingaskepp återgivna av konstnären Edward Moran (detalj från oljemålning). 

 

Vikingatiden börjar omkring slutet av 780-talet, det första dokumenterade vikingatåget skedde år 

789 med ett angrepp på Englands sydvästra kust.  

Dick Harrison skriver i ett historieverk om synen på detta folk: ”Den traditionella bilden av en 

viking är en skäggig nordbo med hornhjälm på huvudet, stridsyxa i högerhanden och ett ansikte 

förvridet av bärsärkat raseri, gärna sedd mot bakgrund av ett brinnande kloster”. Harrison 

framlägger sedan en mer reviderad bild av vikingen. Vikingarna var inte enbart krigare (även om 

ordet vikingar på fornnorska betyder ”plundrare”), de var också ett handelsfolk och bönder.  

Vikingarna var ett nordiskt folk som levde i Sverige, Norge och Danmark och under en period under 

medeltiden expanderade som i anmärkningsvärd grad. De invaderade de brittiska öarna och senare 



 
 

även kuststäder på en europeiska kontinenten. Vikingarna var hade dessutom bebyggelser på 

Färöarna, Island och Grönland. 

De så kallade vikingatågen, med skepp prydda av drakhuvud, var krigiska räder som bedrevs 

framgångsrikt, bland annat då det sakandes ett organiserat försvar på många platser dit vikingarna 

anlände. Vikingarna färdades över vattnet och steg i land där vattnet var grunt. De hade dessutom 

en mer utvecklad sjöfart än vad som normalt var fallet hos de som angreps och deras skepp var 

snabbare, vilket gjorde dem svåra att förfölja efter en räd.  

Brittiska öarna låg närmast norrut och lämpligast att försöka erövra för vikingarna och då de var 

indelade i många mindre kungariken därför relativt lätta att ge sig på. Efter att vikingarna seglat 

över Nordsjön och lyckats med sina invasioner skulle den danske kungen Sven Tveskägg skulle 

också bli kung av England. Han avled kort därefter, men Danmark behöll makten över England till 

1042. 

För att komma till bukt med hot utifrån valde slutligen de brittiska öarnas riken att ena sig i två 

större, vilket ledde till bildningen av England och Skottland.  

Vikingarna utökade sina attacker mot franska kuster och även där var det relativt enkelt att ta över 

områden då det inte vid denna tid var frågan om något starkt enat franskt rike. Än senare sträcktes 

färderna ner till medelhavet och västra Spanien samt Nordafrika. Målen för angreppen var ofta 

mindre städer och kloster som relativt enkelt kunde plundras. Med tiden attackerades även större 

städer såsom Utrecht, Antwerpen och Nantes.  

Inte bara kuststäder blev angreppsmål. Paris var en av städerna som plundrades efter att en stor 

vikingastyrka tagit sig in via havet och uppför floden Seine.  

Från Sverige arrangerades vikingatåg över Östersjön med de baltiska länderna och senare Ryssland 

som mål. Erövringarna fortsatte så långt som till Svarta och Kaspiska haven. En del av nordborna 

skulle bosätta sig permanent på dessa platser och uppgå i befolkningen. Det finns idag många 

ortsnamn i Skottland, England och Normandie på minner om vikingafolket sammansmältning med 

folket på dessa platser. 

 

OBS! denna PDF-fil innehåller endast en 

förhandsvisning av Den nordiska mytologin. 

Introduktion till fornnordiska myter och legender  


