
BALDERS DØD 
BALDER DEN GODE tok til å drøyme tunge og sterke draumar som varsla 
ille for livet hans. Da han fortalde æsene draumane, kom dei saman og 
rådla om kva dei skulle gjere. Dei vart samde om at dei skulle be om trygd 
for Balder mot allslags fare, og Frigg tok alle ting i eid på at dei ikkje skulle 
skade han, både eld og vatn, jern og alle slags malm, steinar og jord og tre, 
alle sottene, dyr og fuglar, eiter og ormar. 
Da dette var gjort og utlyst, fann Balder og æsene på moro: Balder skulle 
stå opp på tinget, og alle dei andre skulle skyte etter han eller hogge eller 
kaste stein på han. Men det same var det kva dei gjorde, han vart ikkje 
skadd, og dette var ei stor ære, tykte dei alle. 
Men da Loke såg dette, lika han ille at ingen ting skadde Balder. Han 
skapte seg om til ei kone og gjekk til Frigg i Fensal. Frigg spurde om kona 
visste kva æsene heldt på med på tinget. «Dei driv og skyt på Balder alle i 
hop utan at det gjer han noko,» svara kona. «Nei,» sa Frigg, «korkje våpen 
eller tre kan skade Balder, for eg har teke dei alle i eid.» 
Da spør kona: «Har alle ting svore å spare Balder?» Frigg svara: «Austafor 
Valhall veks det ein liten renning som heiter misteltein; den tykte eg var 
for ung til å krevje eid av.» Da kvarv kona bort, men Loke tok mistelteinen 
og sleit han opp og gjekk bort til tinget med han. Der stod Hod ytst i 
ringen, for han var blind. «Kvifor skyt ikkje du på Balder?» spurde Loke. 
Hod svara: «Eg ser ikkje kvar han står, og så har eg ikkje noko vapen.» Da 
sa Loke: «Du må gjere som dei andre, kan du vite, og vise Balder den same 
ære som dei. Ta denne teinen og skyt på han; eg skal hjelpe deg med å 
sikte.» Hod tok mistelteinen og skaut på Balder, slik som Loke viste han. 
Skotet gjekk tvert igjennom Balder, og han fall død til jorda, og det er den 
største ulykka som har hendt mellom gudar og menneske. Da æsene såg at 
Balder var fallen, mista dei reint mælet. Dei stod handfalne og såg på 
kvarandre. Alle var dei like harme på han som hadde vore meister for 
dette verket, men ingen kunne hemne det, for staden dei stod på, var 
fredlyst og heilag. Endeleg freista dei å tale, men da fekk dei ikkje fram eit 
ord berre for gråt, så ingen kunne tale ut om si sorg. Odin tok det tyngst, 
for han for- stod best kor mykje dei hadde mista i Balder. 

Gudane hemner seg på Loke 
No var gudane så harme på Loke at han fann det tryggast å rømme. Han 
gøymde seg da på eit fjell, og der laga han seg eit hus med fire dører, så han 



kunne sitje i huset sitt og sjå til alle kantar. Om dagen skapte han seg ofte 
om til ein laks og løynde seg i Frånangerfossen. 
Han tenkte mykje på kva slags knep æsene ville finne på for å fange han i 
fossen, og ein dag han sat framfor elden i huset sitt, tok han lingarn og 
knytte det i hop til mosker, slik som vi no gjer når vi lagar garn. Medan han 
sat der, vart han var at æsene ikkje var langt unna, for Odin hadde sett frå 
Lidskjalv kvar han heldt seg. Han kasta da garnet på elden og sprang i elva. 
Da æsene kom fram, gjekk den kloke Kvåse først inn, og da han såg den 
kvite oska som låg att etter garnet, forstod han at dette 
måtte vere gilde greier til å fange fisk med. Straks sette dei seg til å binde 
eit slikt garn, etter det dei kunne sjå av oska. 
Da garnet var ferdig, för dei til elva og kasta det uti. Tor heldt 
i den eine enden og alle hine æsene i den andre, og så drog dei garnet 
nedetter elva. Loke sumde framfor og la seg mellom to stei- nar, så garnet 
för over han. Men dei merka at det var noko levande der, og gjekk opp til 
fossen ein gong til og kasta garnet uti att. Denne gongen hadde dei hengt 
så mykje stein under garnet at det skulle vere uråd å fare under det. Loke 
sumde føre garnet, og da han såg at det ikkje var langt att til sjøen, bykste 
han over kavlen og rende opp i fossen att. Æsene såg kvar han för av, og 
dei gjekk på nytt lag opp til fossen. Men no delte dei seg i to flokkar, og lor 
vadde midt etter åa. Så drog dei garnet ut mot sjøen. 
No hadde Loke to ting å velje mellom: Det eine var å setje til havs, men det 
var livsfarleg. Det andre var å hoppe over kavlen ein gong til, og det gjorde 
han. Men i det same han skvatt over, greip Tor etter han og fekk tak kring 
han, men han rende i handa hans, slik at ho først fekk tak ved sporden; 
derfor er laksen så smal attarst ved sporden. 
Dette var ingen fredlyst stad, og no kunne ikkje Loke vente seg nokon 
nåde. Æsene førte han med seg til ein heller. Der tok dei tre steinheller og 
sette på kant og slo hol igjennom dei. Dernest tok dei Narve og Våle, 
sønene til Loke. Våle skapte dei om til ein ulv, og han kasta seg over Narve, 
broren, og reiv han sund. Så tok æsene tarmane hans og batt Loke med dei 
over dei tre hellene. Ei stod under akslene, ei under hoftene og den tredje 
under knea. Banda vart til jern. 
Skade tok ein eiterorm og festa opp over han, slik at eiteret skulle drype 
frå ormen og ned i andletet hans. Men Sigyn, kona hans, står hos han og 
held eit fat under eiterdråpane. Kvar gong fatet er fullt, må ho ut og 
tømme det, og da dryp eiteret ned i andletet på han, og han rykkjer så 
hardt i banda sine at heile jorda rister. Det er det vi kallar jordskjelv. Slik 
ligg Loke bunden til ragnarok.


