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Den mäktigaste av alla gudarna var Oden. Han hade skapat de första människorna, Ask och 
Embla, av två trädstammar. Han hade också skapat jorden, där människorna skulle bo. Han 
gav jorden namnet Midgård. Runt Midgård fanns en hög mur som skyddade människorna 
från de elaka jättarna. Gudarna själva bodde högt ovanför Midgård. Deras land hette Asgård. 
När Oden satt i sitt hus i Asgård, kunde han se hela världen. Han hade två korpar som varje 
dag flög runt världen, och som, när de kom hem på kvällen satte sig på Odens axlar och i 
hans öron, viskade allt vad de hade sett. 
Oden hade bara ett öga. Det andra ögat hade Oden fått betala till Mimer, som vaktade 
Vishetens brunn. Sedan fick Oden dricka så mycket han ville ur brunnen, och då blev han så 
vis, så att han visste allting som hände och också allting som skulle hända nästa dag eller 
nästa år eller om tusen år. 
Ibland hälsade Oden på i Midgård för att se hur människorna hade det. Då var han klädd som 
en gammal man, med en stor svart hatt och en stor lång rock. Andra gånger kom han som en 
ståtlig krigare i rustning och hjälm. Hästen som han red på, hette Sleipner. Den hade åtta 
ben och kunde springa väldigt fort. Den kunde springa lika bra i vattnet och i luften som på 
land. 
Två av Odens söner hette Tor och Balder. Tor var starkast av alla gudar. Han skyddade de 
andra gudarna och människorna mot jättarna. Han hade en hammare som hette Mjölner. 
Den kunde han kasta mot jättarna. Den träffade alltid och då blev det bara småsmulor av 
jätten. Sedan kom hammaren tillbaks till Tors hand av sig själv. När det var riktigt farligt 
spände Tor ett styrkebälte runt midjan. Då blev han dubbelt så stark. 
Tor åkte i en vagn som var förspänd med två bockar. Bockarna frustade eld genom 
näsborrarna när de rusade fram och det dånade av vagnens hjul. Då sa människorna i 
Midgård att det åskade och blixtrade. 
Balder var den vackraste och snällaste av alla gudarna. När världen en gång brunnit upp, 
när Ragnarök kommit, ska det bli en ny och bättre värld och där ska Balder bestämma. 
Det fanns också gudinnor i Asgård. En ung och mycket vacker gudinna hette Idun. Hon 
hade en ask med äpplen. När gudarna åt av äpplena blev de aldrig gamla och trötta. En 
annan gudinna hette Freja. Hon hade ett smycke som var vackrare än alla andra smycken. 
Det var gjort av guld och många, många ädelstenar. Freja åkte i en vacker vagn som drogs av 
katter. 
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Loke var listig och gjorde ofta elaka saker. Till slut blev gudarna tvungna att binda fast 
honom i en grotta där han fick ligga i flera tusen år. När Ragnarök en gång kommer sliter han 
sig loss och slåss mot gudarna. 
Hos människorna i Midgård var det ofta krig. Vem som skulle vinna krigen och vilka krigare 
som skulle dö bestämde Oden. Krigare, som hade varit modiga fick komma till Oden i Asgård, 
när de dött. Oden hade byggt en särskild gård åt dem mitt i Asgård. Den gården hette 
Valhall. Det var det största hus som någonsin funnits. Det hade femhundra och fyrtio dörrar 
och varje dörr var så stor att åttahundra krigare kunde gå i bredd genom dörren. Krigarna 
som fick bo i Valhall övade sig varje dag att kriga. Det gjorde de på Idavallen. De som blev 
ihjälhuggna med svärden eller genomborrade av spjut och pilar blev friska igen till kvällen. 
Då gick alla hem till Valhall och hade fest. På festen var gudarna också med. Då åt man alltid 
kokt fläsk som alla tyckte mycket om. Oden hade en jättestor gris som hette Särimner. Den 
slaktade man varje dag och åt upp. Den var så stor att den räckte åt alla. Nästa morgon var 
Särimner hel och frisk igen och gick och bökade i jorden utanför Valhall. Till fläsket drack de 
en sorts öl som de kallade mjöd. 
Mjödet fick de från en get som stod på taket på Valhall. Geten åt blad från ett jättestort träd. 
När man mjölkade geten fick man inte mjölk utan mjöd. Varje dag fick man så mycket att alla 
gudar och krigare kunde dricka så mycket de ville. Oden själv åt inte fläsk och drack inte 
mjöd. Han åt aldrig någonting och drack bara vin. 
Krigarna som kom från Midgård och skulle till Valhall var tvungna att rida på en väldigt hög 
och lång bro. Bron var i många färger och lyste som eld, den hette Bifrost, fast människorna 
kallade den regnbågen. Vid brons slut fanns en gud som vaktade ingången till Asgård. Han 
hette Heimdal. Han lyste som solen och hade tänder av guld. Han sov aldrig och hörde så bra 
att han kunde höra gräset växa. Han kunde se långt, långt bort, mer än 100 mil. Fick han syn 
på en jätte eller någon annan fiende blåste han i en lur av guld. 
När han blåste i luren hördes det över hela världen. 
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En gång var Oden ute på vandring. Han hade Loke och Höner med sig. 
De vandrade över höga berg, där de inte kunde hitta någon mat. De var trötta och alldeles 
uthungrade när de äntligen kom ner i en dal, där många stora och feta oxar gick och betade. 
De fångade en av oxarna och slaktade den och gjorde upp en stor eld. 
Över elden hängde de sedan oxen, så att den skulle bli stekt. Det luktade gott från köttet, 
och gudarna slickade sig om munnen, men var gång de kände efter om köttet var färdigstekt, 
blev de besvikna. Köttet var fortfarande alldeles rått. 
De begrep att det måste vara någon slags trolleri och frågade en väldigt stor örn, som satt 
i ett träd bredvid elden, om det var han som hade förtrollat köttet. 
– Ja, sade örnen, oxen var min och köttet kommer aldrig att bli färdigt om ni inte ger mig så 
mycket av det som jag orkar äta. 
– Bara du ser till att köttet blir stekt, så får du som du vill, sa Oden som var så hungrig att det 
kurrade i magen. Örnen flög ned till elden och vips var köttet klart. Gudarna sträckte sig fram 
för att ta var sin fin bit. Men örnen var snabbast och tog nästan hela oxen och flög iväg med 
den. Då blev Loke ursinnig och tog en kraftig gren och slog till örnen allt vad han orkade. 
Örnen fastnade i grenen. Loke släppte inte taget och när örnen flög iväg hängde Loke och 
dinglade i luften. 
Loke blev rädd och bad örnen att han skulle flyga ner med honom. Då berättade örnen att 
han var en jätte som hette Tjasse, men som hade förvandlat sig till en örn. Han sade också 
att Loke måste lova att hjälpa honom att röva bort gudinnan Idun, hon som var så vacker och 
som hade äpplen som man blev ung av, när man åt av dem. Loke var dödsförskräckt och 
lovade att göra allt vad Tjasse ville, bara han fick komma ner på marken igen. Då flög Tjasse 
ner med honom. 
När gudarna kom hem från sin vandring gick Loke till Idun. Han sa att han hade sett äpplen i 
skogen som såg likadana ut som hennes. Han bad henne ta med sig sina äpplen och följa 
honom ut i skogen, så de kunde se om det verkligen var samma sorts äpplen. 
Det gjorde Idun, men när de kommit in i skogen kom Tjasse flygande och rövade bort 
Idun. Hon skrek och skrek, men Loke hjälpte henne inte. Snart var Tjasse långt borta 
med Idun i klorna. 
Gudarna letade överallt efter Idun. När de inte fick hennes äpplen längre blev de äldre och 
tröttare för varje dag. Deras hår blev vitt. De hörde och såg sämre och snart orkade de 
knappt gå. 
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Då lovade Loke att han skulle hämta tillbaka Idun. Han förvandlade sig till en falk och flög till 
jättarnas land som hette Jotenheim. Där hittade han Tjasses gård. Loke hade tur. 
Tjasse var ute och fiskade och Idun var ensam hemma. Loke förvandlade Idun till en 
hasselnöt. Han tog nöten i sina klor och flög så fort han någonsin kunde till Asgård där 
gudarna bodde, När Tjasse kom hem och upptäckte att Idun var borta förvandlade han sig till 
örn igen och flög efter Loke. Gudarna väntade vid muren som fanns runt Asgård. 
De såg hur Loke närmade sig, men de såg också den jättestora örnen, som nästan hunnit 
ifatt honom. De förstod att örnen var Tjasse. För att rädda Loke och Idun skyndade sig 
gudarna att samla ihop grenar och pinnar till ett stort bål vid muren. Precis när Loke hade 
hunnit innanför muren, tände de bålet, och Tjasse hann inte stanna utan flög rakt in i elden 
och brann upp. När Idun var tillbaka fick gudarna äpplen av henne igen, och de blev alla unga 
och pigga. 
En dag fick gudarna besök. Det var Tjasses dotter. Hon hette Skade. Hon var mycket arg på 
gudarna för att de hade dödat hennes far. 
För att det inte skulle bli krig med jättarna, blev Oden tvungen att lova Skade att hon skulle 
få gifta sig med en av gudarna. Hon fick själv välja, men när hon valde fick hon bara se 
gudarnas fötter. Skade tyckte att en av gudarna hade mycket vackra fötter och sa: 
– Honom tar jag. Det måste vara Balder för han är den allra vackraste guden. 
Men det var inte Balder utan en annan gud, och då blev Skade arg igen och sa, att gudarna 
måste lura henne att skratta. Kunde de inte det skulle det bli krig. 
Då tog Loke en bock och band ett rep i bockens hakskägg. Den andra änden band Loke runt 
sig själv. Geten skuttade och drog och skrek i högan sky när repet ryckte i skägget. 
Loke hoppade också runt, skrek och gjorde så fula miner att Skade började dra på munnen 
och när både geten och Loke till slut ramlade i hennes knä började hon storskratta. 
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Tor vaknade, gäspade, vände sig på andra sidan och tänkte somna om. Halvt i sömnen 
trevade han efter sin hammare, som han alltid hade bredvid sig i sängen. Han sökte på ena 
sidan. Han sökte på andra sidan. Ingen hammare! 
Klarvaken hoppade han ur sängen och letade överallt. Hammaren var borta. 
Illröd i ansiktet av ilska skrek han på Loke som kom rusande i nattskjortan. 
– Loke, hammaren är stulen. Hur ska vi nu kunna försvara oss mot jättarna? 
Hjälp mig att leta reda på min hammare. 
Loke förvandlade sig till en falk och flög till Jotenheim där jättarna bodde. Han fick snart syn 
på en ståtlig borg. Loke flög ner och såg att det var jätten Tryms borg. Trym stod utanför 
borgen och kammade manen på en vacker häst. Runt jätten hoppade stora svarta hundar 
som alla hade flätade guldhalsband. 
Loke hälsade på Trym och berättade att Tors hammare hade försvunnit. 
– Det är jag som har tagit den, sa Trym, – och jag har gömt den åtta mil under marken. 
Jag lämnar bara tillbaks den om Freja kommer hit och gifter sig med mig. Av gods och guld 
har jag mer än nog. Det enda som fattas är att jag får den vackra gudinnan till fru. 
Loke flög tillbaks och berättade för gudarna vad Trym hade sagt. 
– Aldrig i livet att jag gifter mig med den där otäcke, fule jätten, skrek Freja och hoppade upp 
ur sin stol med en sådan fart att hennes fina halsband flög i bitar. Det halsbandet hade Freja 
fått av dvärgarna som bodde under jorden. Halsbandet var det dyraste och vackraste som 
fanns. Det kallades Brisinga-smycket. 
Alla gudarna hjälptes åt att plocka upp ädelstenarna som rullade omkring på golvet. När de 
till slut hittat alla sa en av gudarna. 
– Jag vet, vi klär ut Tor till brud. Han får låtsas att han är Freja. 
Tor blev sur, men alla de andra gudarna tyckte att det var en bra idé. 
De klädde honom i en lång vit klänning och satte på honom en peruk. Han fick låna 
Brisinga-smycket och på hans fingrar satte de många vackra guldringar. Loke fick klä ut sig till 
brudtärna och så for Tor och Loke iväg till jättarnas land. Tor körde så häftigt med sina 
bockar att bergen under dem brast i bitar och skogarna började brinna. 
När de kom till Tryms borg var allt färdigt för bröllopet. Hela jättens släkt var där och många 
stora bord var dukade med mat och dryck. 
Vilket kalas det blev! Tor åt ensam upp en hel i oxe och åtta stora laxar. Till det drack han tre 
stora tunnor mjöd. Han åt också ensam upp hela den jättestora tårtan.  
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Då sa Trym: 
– Hur kan en brud äta och dricka så mycket? Det skulle inte ens tio hungriga jättar göra 
tillsammans! 
Loke som var mycket listig skyndade sig att förklara: Det är för att Freja har längtat efter dig 
så mycket att hon inte ätit och druckit på åtta dagar och åtta nätter. 
Trym blev glad och ville kyssa sin brud. Han lyfte därför på Frejas slöja. Tor stirrade på 
honom med så vilda ögon att Trym ramlade av bänken och hamnade under bordet. När han 
hade kravlat sig upp frågade han Loke: 
– Varför tittar Freja sa argt på mig? 
Loke svarade: 
– Det är för att hon är så trött. Hon har inte sovit på åtta nätter för att hon har längtat så 
efter dig. 
Nu ville Trym gifta sig genast. Han ropade: 
– Hämta hammaren och lägg den i brudens knä och vig oss sedan samman till man och 
hustru. 
När Tor fick hammaren i knät, slängde han av sig slöjan och kastade sin hammare med 
all kraft i huvudet på Trym så att han dog på fläcken. Sedan slog Tor ihjäl hela jättens släkt 
också. 
När det var klart for Tor och Loke nöjda tillbaka till gudarnas land. 
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Gudarna skulle göra ett stort kalas, men de hade ingen gryta, som var stor nog. En gud som 
hette Tyr sa då att hans mor, som var gift med jätten Hymer hade en som var en hel mil 
djup. 
Tor och Tyr gav sig iväg till Hymers gård för att be att få låna grytan. 
Första dagen åkte de i Tors vagn dragen av hans två bockar. På kvällen kom de fram till 
den stora flod där jättarnas land Jotenheim började. Där lämnade de bockarna och vagnen 
och fortsatte sedan nästa dag till fots. När de vandrat i många timmar mötte de en hiskeligt 
ful gammal jättekvinna. Hon hade niohundra huvuden, alla olika, alla förfärligt fula. Tyr 
hälsade på henne och berättade för Tor att det var hans mormor. 
Fram på kvällen kom de till Hymers gård och utanför väntade Tyrs mor på dem. Hon blev 
mycket glad över att få träffa sin son som hon inte hade sett på många år. De berättade för 
henne att de kommit för att låna den stora grytan. Hon sa att Hymer strax skulle komma 
hem från jakten och att han då ofta var arg. Det var därför bäst att de gömde sig bakom den 
väldiga stenstolpen inne i stora salen så att hon hann prata lite med honom innan han fick 
syn på Tor och Tyr. 
De gjorde som hon sa och strax därpå kom Hymer. Han var hemsk att se, jättestor och 
jätteful. I skägget hängde det istappar och håret var stelfruset. Tyrs mor berättade att det 
hade kommit gäster, och Hymer tittade sig då omkring med en så skarp blick att stenstolpen 
som Tor och Tyr gömde sig bakom gick mitt av, och alla de stora grytorna som hängde på 
väggen ramlade ner och gick i småbitar. Bara en enda gryta höll. Det var den stora som Tor 
och Tyr ville låna. 
När Hymer lugnat sig och tinat upp blev Tor och Tyr bjudna på middag. Tre helstekta 
oxar sattes fram på bordet och Tor, som var hungrig, åt i ett nafs upp två av oxarna. 
Då sa Hymer: 
– Har du en sådan aptit måste vi åka ut och fiska imorgon annars tar maten slut. 
Nästa morgon gav de sig iväg till stranden. För att få ett bra bete till sin metkrok, vred 
Tor av huvudet på Hymers största oxe. Hymer blev inte precis glad, när han såg det, men 
muttrade bara något i skägget och skyndade före ner till båten. 
När de skjutit ut båten satte sig Tor vid årorna och rodde ut på havet. Han rodde så fort 
så vattnet sprutade om båtens stäv och Hymer fick hålla i sig i relingen. När Tor rott 
några timmar ropade Hymer att de kommit lagom långt ut och att Tor skulle sluta ro. 
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Tor brydde sig inte om vad Hymer sa. Han ville längre ut och rodde ett par timmar till ända 
tills de var mitt ute på det väldiga havet. 
De kastade sedan ut sina metrevar och Hymer fick upp många stora valar. Tor fick också 
napp. Det var en stor fisk och Tor fick dra allt vad han orkade. Till sist kom fisken upp till 
vattenytan. Da såg de att det inte var en fisk som slukat oxhuvudet, utan Midgårdsormen! 
Den ormen låg på havets botten och var så stor att den räckte runt hela jorden. Tor drog och 
drog sa att ormens hemska huvud kom upp i båten. Då blev Hymer sa rädd att han skar av 
Tors fiskelina, just när Tor skulle döda ormen med sin hammare. Tor blev arg och gav jätten 
en så kraftig örfil, att Hymer for långt ut i havet. 
Tor tänkte ro ifrån honom, men då kom han ihåg att han skulle låna den stora grytan av 
Hymer. Han drog därför upp jätten i båten och rodde in till stranden. 
Hymer var sur och sa: 
– Ro och fiska kan du, men låt oss nu se vem som är starkast av oss. Du får antingen bära 
hem alla valarna eller också får du bära hem båten. 
Tor slängde upp båten med alla valarna i på sin axel, och bar den ända hem till Hymers 
gård, utan att vila en enda gång. 
När de sedan hade ätit upp ett par av valarna, som Tyrs mamma hade kokat till middag, 
frågade Tor Hymer om de kunde få låna den stora grytan. Hymer skrattade och sa att 
det fick de gärna, men de var tvungna att bära den själva och den var sa tung att ingen ännu 
hade lyckats lyfta den. Tyr försökte lyfta grytan, men kunde inte ens rubba den. 
Då tog Tor grytan och lyfte upp den med sådan väldig kraft att hans fötter åkte rakt genom 
golvet. Sedan bar Tor grytan på raka armar hela vägen hem till Asgård. 
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Oden och Frigg hade två söner, Tor och Balder. Balder var ljusets gud och alla älskade honom 
för att han var så rättvis och god. För att skydda honom mot allt ont hade Frigg bett allt och 
alla att inte skada Balder. 
Elden, vattnet, bergen, stenarna, träden, växterna, djuren, sjukdomarna, ja alla levande 
och döda ting som fanns i världen hade lovat att aldrig göra Balder illa. 
Eftersom Balder aldrig kunde bli sårad, brukade de andra gudarna använda honom som 
måltavla, när de övade sig att kasta spjut eller skjuta med pilbåge. Spjuten och pilarna bara 
studsade mot Balder. 
Loke blev avundsjuk på Balder och frågade Frigg om verkligen alla hade lovat att inte skada 
Balder. 
– Ja, utom den gröna mjuka lilla misteln som växer uppe i träden. Den tyckte jag var så liten 
och ofarlig så den brydde jag mig inte om att fråga, svarade Frigg. 
Då gick Loke ut i skogen och letade reda på en mistel. Av den gjorde han en pil. 
När han kom hem till Asgård igen höll gudarna just på med att skjuta prick på Balder. 
Bara en av gudarna, Höder, sköt inga pilar. Loke gav Höder sin pil och frågade: 
– Varför skjuter inte du? 
– Det vet du ju, svarade Höder, jag är ju blind så jag kan inte se var Balder står. 
Då hjälpte Loke Höder att sikta och Höder sköt iväg pilen, som Loke gjort av misteln. 
Pilen gick rakt in i hjärtat på Balder, som föll död ner. Alla blev utom sig av sorg och började 
gråta. Alla utom Loke, som smög sig bort, så att ingen skulle förstå att det var hans skuld att 
Balder var död. 
Gudarna la den döde Balder på ett skepp, som de tände eld på och sköt ut i havet. 
Oden, Frigg, Tor, Freja och alla de andra gudarna stod på stranden och grät när skeppet 
och Balder sakta brann upp och sjönk i havets djup. 
Frigg skickade sedan en av gudarna som hette Hermod till dödsriket för att försöka få Balder 
tillbaka till de levande. Hermod fick låna Odens åttafotade häst, Sleipner, och red iväg 
fortare än vinden. Det tog ändå nio dagar och nätter för Hermod att komma till guldbron 
som leder in i dödsriket. Där bad han Hel, som var dödsrikets härskarinna, att Balder skulle få 
återvända till gudarna. Hel svarade att om alla i hela världen, både levande och döda, ville 
gråta för att Balder var död så skulle han få återvända. Men om det fanns en enda som inte 
grät måste Balder stanna i dödsriket. 
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När Hermod kom tillbaka till gudarna berättade han för dem vad Hel hade sagt. Frigg 
skyndade sig att sända bud till alla i hela världen och alla lovade att gråta, alla utom en 
jättekvinna som hette Töck. 
När Gudarna fick reda på att jättekvinnan var Loke, som klätt ut sig, blev de utom sig av 
vrede och gav sig iväg för att fånga Loke och straffa honom. 
Loke flydde upp i de höga bergen. Där byggde han sig ett hus på en bergstopp. Huset hade 
fyra dörrar, en åt varje väderstreck. På så sätt kunde Loke se åt alla håll och i god tid få veta 
om gudarna närmade sig. 
På dagarna förvandlade sig Loke till en lax och simmade och hoppade i floden som rann förbi 
hans hus. 
Gudarna hade letat länge över hela världen och till slut upptäckte de var Loke fanns. När de 
kom in i hans hus var det tomt. Loke hade sett dem och förvandlat sig till en lax. 
Gudarna gjorde sig då ett nät, som var så långt, att det räckte tvärs över floden. De gick 
sedan längs flodens stränder och drog nätet genom vattnet ända ner till havet där floden 
slutade. De fick många fiskar i nätet, men inte den stora laxen som var Loke. Han hade gömt 
sig mellan två stora stenar på flodens botten och nätet hade glidit över stenarna. 
Gudarna vände då och började dra nätet åt andra hållet. Loke klarade sig den gången också. 
Nu hoppade han över nätet. Laxar kan hoppa högt upp i luften. Gudarna försökte för tredje 
gången. Tor gick mitt i floden bakom nätet och när den stora laxen försökte hoppa över fick 
Tor tag i den vid stjärten och kramade så hårt han orkade. Loke var äntligen fångad. Sedan 
den gången är alla laxar smala nere vid stjärten. 
Gudarna tvingade nu laxen att bli Loke. De bar honom sedan till en grotta där de band fast 
honom ovanpå några vassa stenar. Ovanför hans huvud hängde de en stor hemsk giftorm. 
Från ormens gap droppade det hela tiden ner gift i Lokes ansikte. Till straff för Balders död 
måste Loke ligga så ända tills Ragnarök kommer. Då ska solen svartna, stjärnorna ramla ner 
från himlen. Jorden sjunka ner i havet och hela världen brinna upp. 
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