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DE TOLV OLYMPISKA GUDARNA 
 

Åke Lundström 1968 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Grekiskt namn 

(Romerskt namn) 

Släktskap, utmärkande drag, 

”kompetens”, beskyddare av 

 

Attribut Viktiga kultplatser 

Zeus 

(Iuppiter) 

Son till Kronos (Tiden); 

gudars och människors fader, 

himmels-, väder-, blixtgud  

spira, örn, 

blixt, egid 

Olympia (hans kultbild 

i templet var ett av 

antikens sju underverk), 

Olympieion i Aten, 

Dodona i Epirus (ek-

orakel),  

Rom (Capitolium) 

 

Hera 

(Iuno) 

Zeus’ syster och maka; 

äktenskapet och barnafödandet  

slöja Olympia (Heraion), 

utanför Argos, 

på ön Samos,  

Rom (Capitolium) 

 

Ares 

(Mars) 

Zeus’ och Heras son; ung och 

atletisk 

det förhärjande kriget 

sköld, lans 

Mars: varg 

Agora,  

Rom (Augustus’ 

Forum) 

 

Hefaistos 

(Vulcanus) 

Zeus’ och Heras son, Afrodites 

make; klumpig och halt; 

elden och smideskonsten; 

vulkanerna, fr.a. Etna, var hans 

smedjor, kykloperna hans 

medhjälpare 

 

slägga, krycka Aten (Hefaisteion vid 

Agora) 

Pallas Atena 

(Minerva) 

Dotter till Zeus och Metis; 

Atens stadsgudinna; 

den ordnade striden; kvinnors 

arbete; vishet, vetenskap 

 

uggla, olivträd, 

rustning med 

egid och 

medusastav 

Parthenon i Aten 

Rom (Capitolium) 

Afrodite 

(Venus) 

Föddes ur havet vid Cypern el 

Kythére (el. dotter till Zeus och 

Dione);  

kärleken och skönheten;  

Hon hade sönerna Eros (Amor, 

Cupido) och Aeneas. 

 

(oftast helt 

naken) 

Cypern, Kythere; 

på Akro-Korint, 

Rom (Caesars forum) 

Apollon el. 

Phoebos 

(Apollo) 

Son till Zeus och Leto; 

tvillingsyster till Artemis; 

solens och ljusets gud;  

sång och spådomskonst;  

pest- och läkedomsgud; (hans 

son är Asklepios) 

 

lyra, lagerträd 

(Dafne) 

Delos, Delfi; 

Rom (Palatinen) 
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Artemis 

(Diana) 

Apollons tvillingsyster; 

mångudinna; kyskhet; 

barnsbörd; skog, djur, jakt 

pilkoger, hind Delos; (Hennes tempel i 

Efesos var ett av antik-

ens sju underverk) 

 

Hermes 

(Mercurius) 

Son till Zeus och Maia; 

gudarnas budbärare;  

för de döda till underjorden; 

listig och vältalig, köpmännens 

och tjuvarnas gud; lyrans och 

idrottens uppfinnare 

 

vingad hatt och 

bevingade 

sandaler; 

häroldsstav 

 

Deméter 

(Ceres) 

Zeus syster; fruktbarhets-

gudinna (gav sädeskornet åt 

människorna); 

mysteriereligion; hennes dotter 

var Persefone, Hades’ maka 

 

sädesax Eleusis väster om Aten 

Poseidon 

(Neptunus) 

Zeus’ bror; havets gud treudd Kap Sunion; Isthmos 

(Korintiska näset) 

 

Hestía 

(Vesta) 

Zeus’ syster;  

den husliga härdens 

beskyddarinna 

 

 

Olympia 

Rom (rundtempel på 

Forum) 

 

 

Därtill kom: 

 

Hades 

(Pluto, Orcus) 

Zeus’ bror, gift med Persefone; 

underjordens herre 

hjälm (som gör honom 

osynlig) 

 

 

Dionysos 

(Bacchus) 

Son till Zeus och Semele;  

vinets gud, firad i uppsluppna 

fester (orgier el. bacchanaler) 

vinrankan; thyrsos-

staven (omlindad med 

murgröna) 

 

Teatern söder 

om Akropolis 

 

 


