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Hämta appen KLUB Bestiarium gratis på App Store eller Google Play.
Med den kan du hitta sagoväsen genom att skanna de stora bokstavsfigurerna som finns på några av sidorna i
boken. Barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) är ett delprojekt inom Kulturarv och
spelteknologi i Skaraborg (KASTiS). I KLUB studeras hur den moderna barnboken med stöd av spel
teknologi kan användas för att skapa nya berättelser som knyter samman kulturarvsmiljöer med lokala sägner
och sagoväsen
Det finns många gudar och gudinnor i den nordiska mytologin. Lexikon. Asagudar, vaner, jättar, troll och
andra figurer och berättelser enligt nordisk mytologi. Vi förklarar vem som är vem. Hans bröder var Byleist
och Helblinde. Här får du veta deras namn, deras härstamning och deras personliga egenskaper. Det finns
många gudar och gudinnor i den nordiska mytologin. 'Spindeln' Loke är en riktigt skum figur, från början av
jättesläkt, men närmast en fosterbror till Oden. Lexikon. Även om runstenar och runskrift. Lokes far var
jätten Farbaute och hans mor jättinnan Laufey ('Lövö'). Här får du veta deras namn, deras härstamning och
deras personliga egenskaper. Hans bröder var Byleist och Helblinde. Lokes far var jätten Farbaute och hans
mor jättinnan Laufey ('Lövö'). Om gudaboningar och dödssalar, broar mellan världarna och källor till livets
alla hemligheter, kan du läsa här. Freja i nordisk mytologi. 'Spindeln' Loke är en riktigt skum figur, från
början av jättesläkt, men närmast en fosterbror till Oden. Bakgrund och biografi. Det har spekulerats i att
dessa skulle vara ett gudapar men inga belägg finns för detta. I Loketrätan insinuerar Loke att Freja skulle gått
till sängs med sin bror Frej, men detta är bara en av många anklagelser som Loke utslungar i denna hans sista
'uppgörelse' med. Du hittar en lista över alla namn som förekommer i den nordiska mytologin. Asagudar,
vaner, jättar, troll och andra figurer och berättelser enligt nordisk mytologi.

