
 
Hugvísindasvið       

Eineygður öldungur rekur ætt sína

 
Óðinn og jötnarnir 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A. prófs 

Harpa Sif Þórsdóttir 

Maí 2010 



Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Íslenskuskor     
Eineygður öldungur rekur ætt sína 

 

 

Óðinn og jötnarnir 

 

 

    Ritgerð til B.A. prófs Harpa Sif Þórsdóttir Kt. 121186-3229 Leiðbeinandi: Ármann Jakobsson Maí 2010 



Ágrip 
Í þessari ritgerð mun æðsta guði norrænnar trúar, Óðni, verða gerð nokkuð góð skil. 

Hann verður þó ekki skoðaður sem guð ásatrúar, þar sem hann er einkum dýrkaður, 

heldur verður hann skoðaður sem persóna úr gömlum íslenskum textum. Má þar helst 

nefna texta eins og Eddukvæði, Snorra Eddu og Heimskringlu. Hann mun verða kynntur 

sem persóna og sagt verður frá hans helstu kostum og göllum. Komið verður til dæmis 

inn á hin ýmsu nöfn hans, andlega eiginleika (skáldskap, rúnir og galdur), og kvonfang 

hans og afkvæmi. Þar sem þekking manna um Óðin kemur mikið frá hinum ýmsu 

kvæðum, þá aðallega kannski Hávamálum og Völuspá, þá verða hin ýmsu kvæði notuð 

sem dæmi um þennan magnaða guð.  

 Hann sem persóna er þó ekki aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar, þó svo það 

spili stórt hlutverk. Út alla ritgerðina er leitast við að tengja Óðin og jötnana saman. En 

þeir eiga sér langa sögu og þrátt fyrir mikinn ríg og erfiðleika þá tengjast þeir mun 

meira en margur heldur. Þau tengsl finnast til dæmis í forfeðrum, fóstbræðraheitum, 

kvonfangi, börnum, sem og einhverjum verðmætum gripum.  

 Helstu ritverk sem stuðst er við eru Eddukvæði, Snorra Edda, Heimskringla, sem 

og bæði íslenskar og erlendar fræðigreinar.  
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Inngangur 
Norræn goðafræði er heiti sem oft er notað um sagnaarf þeirra fornu trúar, sem iðkuð var 

á öllu hinu germanska málsvæði og víðar. Það má segja að vitneskja okkar um trú 

norrænna manna að fornu komi úr þrennum áttum; fyrst má nefna áþreifanlegar heimildir, 

svo sem fornleifar, bergristur og bautasteina. Í öðru lagi eru það örnefni sem verða rædd 

betur þegar orð okkar beinast að Óðni og nöfnum hans. Í þriðja lagi eru það ritaðar 

heimildir sem er stór hluti af vitneskju okkar. Á leið minni um líf Óðins í eftirfarandi 

ritgerð mun ég notast mestmegnis við Eddukvæðin og Snorra Eddu sem eru bæði 

mikilvægar ritaðar heimildir frá 13. öld. 

Við lestur goðakvæða hverfur fólk inn í allt aðra veröld. Þessi veröld er full af 

draumum og göldrum. Fólk kynnist ekki aðeins nýju fólki, heldur má þar finna æsi, jötna, 

vani og fleiri verur. Goðin eru að flestu leyti sem mennskir menn en á allt öðru plani. Rétt 

eins og mennirnir mynda goðin samfélag. Einn af þekktustu ásunum mun vera Óðinn, 

einn af þremur Borssonum, og var hann æðstur guða. Hann er samkvæmt heimildum guð 

visku, herkænsku, stríðs, galdra, sigurs og skáldskapar. Margar skemmtilegar sögur eru til 

af honum, og má finna margt um hann í helstu goðakvæðunum, Völuspá og Hávamálum, 

sem og Snorra Eddu og Ynglingasögu. Samkvæmt sumum þessara heimilda er Óðinn 

líkur Seifi, æðsta guð Grikkja, þar sem báðir eru yfirguðir og eiga bágt með að hemja sig 

gagnvart konum. Þrátt fyrir mikil ósætti ása og jötna þá er Óðinn skyldari þeim en margir 

halda. Tilgangur þessa rits er að skoða almennt Óðinn og jötnana, hinar ýmsu sögur og 

vísur, og finna hvernig Óðinn tengist jötnunum svo grunsamlega mikið. 

 Í heiðni var það venja í byrjun bardaga að foringjar herja köstuðu oft fyrsta 

spjótinu í áttina að óvinum, og til gamans má hefja mál okkar þannig, sbr. þessari hefð, á 

þessari vísu: 

Fleygði Óðinn 
og í fólk um skaut, 
það var enn fólkvíg 

fyrst í heimi. 
Brotinn var borðveggur 

Borgar ása, 
knáttu vanir vígspá 

völlu sporna.1                                                         1 Sjá Eddukvæði 1998:8 
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Óðinn 
Mikilfenglegasta goðvera sem hefur skapast í norrænni goðafræði er Óðinn, sonur Bors 

og Bestlu. Í Snorra Eddu er honum lýst eins og yfirguði. Þriðji mælti ,,Óðinn er æðstur 

og elstur ásanna [...] Óðinn heitir Alföður, því að hann er faðir allra goða. Hann heitir 

og Valföður, því að hans óskasynir eru allir þeir er í val falla.”2 Það má í raun segja að 

hann horfi yfir allan heiminn og verndi allt sem er þar, hann er stöðugt á verði gagnvart 

óvinum goða og manna. Hann er staðfastur í hlutverki sínu, hvort sem hann er sofandi 

eða vakandi, og verndar heiminn. Færir mannkyninu þekkingu og vísdóm. Óðinn á 

einnig til að birtast manni sem galdra- eða spámaður þar sem útliti hans er líst í 

goðsögum. Óðinn er mikill fyrir sér en hér er því lýst með orðum ásanna ,,Askur 

Yggdrasils, / hann er æðstur viða / en Skíðblaðnir skipa, / Óðinn ása / en jóa Sleipnir, / 

Bifröst brúa / en Bragi skálda, / Hábrók hauka / en hunda Garmur.”3 

 Eineygður öldungur gengur inn í höll Völsungs konungs, sem ræður Húnalandi, 

en þekkist fljótt þrátt fyrir nafnleysi sitt.4 Þetta, hið horfna auga, er eitt af helstu 

einkennum Óðins, fyrir utan fjöldamörg nöfn. Ástæða þess er sú að Óðinn vildi fá að 

drekka drykk úr Mímisbrunni til að öðlast þá visku og það mannvit sem í honum lá. En 

Mímir, jötuninn sem gætti brunnsins, vildi fá eitthvað í staðinn. Þar af leiðandi gaf 

Óðinn frá sér annað auga sitt fyrir einn drykk fylltan af visku.5 Það er einkennandi fyrir 

germanska guði að þurfa að fórna einhverju til þess að öðlast ákveðinn kraft (auga 

Óðins, hönd Týs, mögulega heyrn Heimdalls).6 Þegar hugsað er um tákngildi augans 

(karllægur styrkur og virðing) virðist sem Óðinn láti brot af karlmennsku sinni til að 

öðlast hlutdeild í spekinni sem varðveitt er í Mímisbrunni.7 Hann þekkist vel á þessu 

einkenni sínu. Þetta líkamslýti hans var haft í minnum sem tilhlýðilegt svipmót hins illa 

svikula guðs þegar langt var liðið á kristinn tíma, og því finnst ekki öllum þetta fara 

honum vel. Dæmi um þetta er setning úr Sturlungu þar sem reynt var að ná sáttum í 

erfiðu arfsmáli. Þorbjörg, bráðlát eiginkona Páls prests í Reykholti, var svo æf út í 

Hvamm-Sturlu, að hún tók hníf í hönd og stefndi á augað: ,,Hví skal ek eigi gera þik 

                                                        2 Sjá Snorra Edda 2006:34 3 Sjá Eddukvæði 1998:79 4 Sjá Goð og hetjur í heiðnum sið 1986:236 5 Sjá Snorra Edda 2006:27 6 Sjá Kershaw 2000:272 7 Sjá Lassen 2003:27 
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þeim líkastan, er þú vilt líkastr vera, - en þar er Óðinn?”8 Á þessum tíma, þ.e. Sturlunga, 

var Óðinn oft talinn líkjast djöflinum, þannig að Þorbjörg mælti þetta ekki endilega til 

að gefa í skyn að Hvamma-Sturla væri heiðinn.9  

 Óðinn felur oft andlit sitt undir sígandi hattbarð og sveipar um sig dökkri 

skikkju, en þessi klæðnaður gæti vakið tortryggni og ugg, frekar en traust. Hann birtist 

oft sem óþekkjanlegur ferðalangur, kominn langa leið að, óþekkjanlegur vegna útlits og 

margra nafna. Hann birtist á þennan hátt í fornaldarsögum til að fela hið eina auga en 

annars gæti hann þekkst á því.10 Í Örvar-Odds sögu er því líst þegar Oddur gengur 

miður sín og sér mann ,,Hann var í bláflekkóttri heklu, uppháva skó ok reyrsprota í 

hendi; hann hafði gullfjallaða glófa, meðalmaðr á vöxt ok kurteisligr at sjá; hann lét 

síðan höttinn fyrir andlitit. Hann hafði stóra kampa ok sítt skegg, rautt hvárttveggja.”11 

Hér ætti hver sá sem athugull er að geta fundið út hver sá ókunni er, sem og Oddur og 

fóstbróðir hans gera þegar líður á söguna ,,Ekki sáu þeir fóstbræðr Rauðgrana [dulnefni 

Óðins] síðan, svá at getit sé. Þykkir mönnum sem Óðinn muni þat verit hafa reyndar.”12 

Í Grímnismálum og Vafþrúðnismálum birtist Óðinn sem óþekktur gestur. Grímnismál 

segja frá því þegar Geirröður konungur pínir hinn ókunna ferðalang, Grímni (sem var 

eitt af dulnefnum Óðins), til sagna um nafn sitt,13 á meðan Vafþrúðnismál fjalla um 

viskukeppni beggja vegna Gagnráðs (annað dulnefni Óðins) og Vafþrúðnis.14 Ef 

Vafþrúðnir hefði haft deili á gestinum hefði hann aldrei þorað að keppa á móti honum í 

viskukeppninni, og Geirröður konungur hefði seint þorað að kvelja gest sinn. Þegar 

Vafþrúðnir og Geirröður loks fundu út hver gesturinn var, var það of seint.15  

Elsta vopnið frá þessum tíma á að hafa verið geir, eða spjót, og því er skiljanlegt 

að Óðinn hafi borið það, frekar en til dæmis sverð eða öxi. Gungnir kallast spjótið hans 

og er skreytt með rúnum á oddinum.16 Hjálmar voru lítið notaðir nema af höfðingjum, 

og hjálmur Óðins var gullroðinn skv. Snorra Eddu. Það má vera að menn hafi hugsað 

sér Óðin brynjaðan, sbr. lýsing Snorra ,,Ríður fyrstur Óðinn með gullhjálm og fagra                                                         8 Sjá Sturlunga saga 1981:174 9 Sjá Goð og hetjur í heiðnum sið 1986:89 10 Sjá Lassen 2003:30 11 Sjá Fornaldar sögur Norðurlanda II 1959:279 12 Sjá Fornaldar sögur Norðurlanda II 1959:297 13 Sjá Eddukvæði 1998:79-81 14 Sjá Eddukvæði 1998:56 15 Sjá Lassen 2006:283 16 Sjá Eddukvæði 1998:247 
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brynju og geir sinn er Gungnir heitir”.17 Ekki væri vitlaust að kalla herklæði Óðins 

klæði þar sem vopn og herklæði skulu vera kennd við hann ,,Vopn og herklæði skal 

kenna til orustu og til Óðins og valmeyja og herkonunga [...].”18 

En Óðinn vílar sér ekki frá því að gera ókarlmannlega hluti en hann á það til að 

klæðast kvenmannsfötum og fremja seið, sem yfirleitt aðeins konur gerðu á þessum 

tíma samkvæmt Heimskringlu. Einungis gyðjunum var kennt að fremja seið enda fylgdi 

þessari fjölkynngi ,,svo mikið ergi að eigi þótti karlmönnum skammlaust að fara.”19 

Einnig ýjar Loki að því í Lokasennu, að Óðinn hafi stundað einhvers konar kvennaverk 

,,En þig síga kváðu / Sámseyju í / og draptu á vétt sem völur; / vitka líki / fórtu verþjóð 

yfir / og hugða eg það args aðal.”20 En hér er bæði nefnd orðin galdratromma (vétt) og 

galdramaður (vitki). Hann framdi til að mynda seið þegar Baldur, sonur hans, var veginn 

,,Þá reið Óðinn / fyrir austan dyr / þar er hann vissi / völu leiði, / nam hann vittugri / 

valgaldur kveða / uns nauðig reis, / nás orð um kvað.”21 Hann til dæmis notaði 

rúnagaldur á Rindi, dóttur Rússakonungs, svo að hún tæki sótt og yrði vitstola. Óðinn 

klæddi sig svo í kvenmannsföt og réði sig í höll konungs til að þjónusta konugsdóttur og 

svala girnd sinni. En svo kvað Kormákur ,,Eykr með ennidúki / jarðhljótr día fjarðar / 

breyti, hún sá er, beinan / bindr. Seið Yggr til Rindar.”22  

 Óðinn sýnir alltaf lipurð og kænsku, og með þeim yfirburðum þá sigrar hann oft 

í kappræðum, til dæmis í Vafþrúðnismálum gegn Vafþrúðni jötni. Óðinn er vitrastur og 

fróðari en allir æsir eins og kemur fram í Grímnismálum ,,Askur Yggdrasils, / hann er 

æðstur viða / en Skíðblaðnir skipa, / Óðinn ása [...].”23 En vegna þessara miklu visku þá 

vilja sumir meina að það herji á Óðinn þunglyndi, því hann veit hvaða endalok munu 

nálgast hinn forna goðaheim. Hann verður því þungbúinn vegna vitneskju sinnar um 

ragnarök.24  

Óðinn átti tvo hrafna, Huginn og Muninn, sem hann sendi til flugs í dögun og 

fyrir hádegi komu þeir aftur til Valhallar með fréttir alls staðar úr heiminum. Þeir sátu                                                         17 Sjá Snorra Edda 2006:78 18 Sjá Snorra Edda 2006:177 19 Sjá Heimskringla I 1991:11 20 Sjá Eddukvæði 1998: 125 21 Sjá Eddukvæði 1998:380 22 Sjá Snorra Edda 2006:97 23 Sjá Eddukvæði 2006:79 24 Sjá Goð og hetjur í heiðnum sið 1986:81 
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þá hvor á sinni öxl hans og hvísluðu í eyru hans öll tíðindin. Af þessu sjáum við að 

Óðinn var alls ekki alvitur, þó svo að hann hafi verið einn af vitrustu ásunum, enda 

færðu hrafnarnir honum enn meiri þekkingu.25 Mjög líklegt er að þessir hræfuglar hafi 

verið ansi nálægir Óðni, því ef einhvers staðar var að finna lík þá voru þar bæði Óðinn 

og hrafnarnir. Hrafna í kvæðum er getið sem daunillra hrææta frekar en viskufugla, og 

er Óðinn oft nefndur hrafnagoð.26 Þess konar fuglar hæfa guði dauðans. Má þess geta 

að í Hávamálum eru nokkrir hlutir taldir upp sem varhugavert er að treysta: ,,Brestanda 

boga, / brennanda loga, / gínanda úfli, / galandi kráku [...].”27 En varhugavert þótti að 

treysta galandi krákum því sú trú var að þær byggju yfir spádómsgáfu. Í Biblíunni sendi 

Nói hrafn til að leita lands, hann flaug fram og til baka þar til vatnið sjatnaði, og lét sig 

hverfa. Í grískri goðafræði var uglan valin fram yfir hrafninn í fylgdarlið Aþenu þar sem 

hann þótti of blaðurmikill. Til dæmis út af þessu hefur hrafninn fengið á sig slæmt orð 

og orðið boðberi illra tíðinda og dauða.28   

Einnig átti Óðinn tvo úlfa sem fylgdu honum en þeir báru nöfnin Geri og Freki. 

Nöfnin skýra sig sjálf, og má benda á lýsingarorðið frekur. Úlfarnir borða allan mat 

Óðins enda lifir hann aðeins á miði eða eins og segir í Snorra Eddu ,,Gera og Freka / 

seðr gunntamiðr / hróðigr Herjaföðr, / en við vín eitt / vopngöfigr / Óðinn æ lifir.”29 

Seinast má nefna Sleipni, sem mjög erfitt er að útskýra, en hann er áttfættur hestur 

Óðins. Sumir hafa tengt hann við ríki dauðans eða vindinn, en þetta eru báðar mjög 

ótraustar túlkanir. Sú vitneskja að Sleipnir hafi haft átta fætur er komin frá Snorra.30 

Sleipnir er afkvæmi hestsins Svaðilfara og Loka Laufeyjarsonar, sem er af jötnaætt.  

Við verðum þó að minna okkur á að misjafnar heimildir sýna misjafnan Óðinn. 

Til að mynda sýnir Ynglingasaga okkur Óðinn sem jarðlegan konung (konung eins og 

finna má í fornaldarsögum). Í Snorra Eddu er hann á ákveðnu stigi kynntur sem guð 

skálda (sbr. skáldamiðinn) og í Gesta Donorum er hann falsguð. Einnig er erfitt að fá 

heildarmynd af Óðni í Eddukvæðunum enda lýsa kvæðin honum misjafnt.31 

                                                         25 Sjá Snorra Edda 2006:52 26 Sjá Snorra Edda 2006:52 27 Sjá Eddukvæði 1998:36 28 Sjá Símon Jón Jóhannsson 2007:140-141 29 Sjá Snorra Edda 2006:52 30 Sjá Snorra Edda 2006:56 31 Sjá Lassen 2006:283 
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Nöfn Óðins 
Í Valhöll býr Óðinn en hann er yfir öllum ásum. Í handritum og öðrum sögum koma fyrir 

margvísleg nöfn hans og eru þau misjafnlega vel þekkt. Í nafni hans koma saman liðirnir 

óð og -inn. Hægt er að segja að óð merki vit og sál, jafnvel orka og lífskraftur en –inn 

merkir dróttinn í þessu tilfelli og merkir Óðinn því dróttinn lífskraftsins. Þó er merking 

nafnsins Óðinn (Woden á fornesku og fornsaxnesku, og Wuotan á fornþýsku) nokkuð 

vafamál.32 Ef við skoðum nafnið út frá málfræðilegu sjónarhorni, samkvæmt heimildum, 

þá er rótin líklega óð- eða vóð- (eldra). Þá halda margir að það sé rótin í vaða (óð) og sá 

sem veður fram ætti að vera merking nafnsins.33 Nafnið gæti verið rótskylt latneska orðinu 

vates sem merkir spámaður, skáld, sbr. óður (kvæði)34, en þannig líta margir á það. Adam 

Brimaklerkur, sem var upp á 11. öld, kemur með þá skýringu að Óðinn sé það sama og 

æði; Wodan (Óðinn) – þar að segja sá tryllti – heldur áfram stríði og deilir til mannsins 

styrk gegn óvinum hans.35 og kemur eflaust með það í tengslum við vígamóð og afskipti af 

orrustum. Þess vegna er líklegast að nafnið sé beint dregið af óður, sem merkir þá hér 

ákafur, en það kemur best heim við skýringu Adams Brimaklerks.36 Orðið wohs má finna í 

gotnesku biblíunni og það hefur verið þýtt sem setinn illum anda en á þessu má sjá hvers 

konar skilning nýkristnir gotar lögðu í nafn Óðins.37  

Það eru tvenns konar myndir sem dregnar eru upp af Óðni í goðsögum. Óðinn er 
viskuguð, en hann er einnig stríðsguð og af því kemur að hann er þá líka guð dauðans. Því 
samræmast þessi orð vel þeirri mynd sem er dregin upp af Óðni. Til gamans má nefna að 
dýr Óðins endurspegla tvíeðli hans. Á meðan úlfurinn er tákn dauðans, þar sem hann étur 
hina dauðu enda er hann valdýr, þá er hrafninn viskufugl. Óðinn er sem sé bæði gæddur 
þessari miklu visku sem er saman safn af því að muna og hafa í huga sér, sem vísar til 
nafna hrafna hans, Huginn og Muninn.38 Einnig er Óðinn hálfgert valdýr þar sem hann 
eignar sér fallna menn. Hann sendir valkyrjur í hverja orrustu þar sem þær kjósa feigð á 
menn og ráða sigri.39 Látnir hermenn fara til Valhallar þar sem Óðinn hefur bústað og eyða 

                                                        32 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:684 33 Sjá Finnur Jónsson 1912:33 34 Sjá Finnur Jónsson 1912:34 35 Sjá Adam of Bremen 2002:207 36 Sjá Finnur Jónsson 1912:33-34 37 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:57 38 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra Eddu 2006:58 39 Sjá Snorra Edda 2006:48 
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eilífðinni þar hjá honum, ýmist við bardaga eða át og drykkju. Þetta gæti sannað þá 
goðsögn af hverju Óðinn svíkur þá sem eru í uppáhaldi hjá honum.40  

Alls eru það 169 nöfn sem notuð eru um Óðinn, mörg þeirra eru talin upp í Snorra 
Eddu, og um leið eigna honum öllum þeim sviðum trúarlífsins, nema þeim sem vanir 
réðu.41 Hérna á eftir fara nokkur af nöfnum Óðins; Bölverkur, Grímnir, Hárbarður, 
Helblindi, Síðhöttur, Síðskeggur og Sviðrir en þetta eru allt nöfn sem lýsa útliti hans.42 Í 
Gylfaginningu Snorra-Eddu má finna skemmtilega vísu þar sem Hár, Jafnhár og Þriðji 
svara spurningu Ganglera, sem er í raun Gylfi konungur, hvaða æsi menn skulu trúa á og 
þar eru nefnd nokkur af nöfnum Óðins. Annað hvort sér Gangleri ekki að Hár, Jafnhár og 
Þriðji er Óðinn sem er að hrekkja hann, en hann hefur mjög gaman af því að hrekkja, eða 
þá að Gangleri er að blekkja Óðinn og þykjast vera þetta fáfróður til að fá allar þessar 
merku upplýsingar. 

 

  Heitumst Grímur   Sanngetall, 

  og Gangleri,    Herteitr, Hnikar, 

  Herjan, Hjálmberi,   Bileygr, Báleygr,  

  Þekkr, Þriðji,    Bölverkr, Fjölnir, 

  Þuðr, Uðr,    Grímnir, Glapsviðr, Fjölsviðr, 

  Helblindi, Hár,   Síðhöttr, Síðskeggr, 

  Saðr, Svipall,      Sigföðr, Hnikuðr, 

  Alföðr, Atríðr, Farmatýr,  Jálkr, Kjalar, Þundr, 

  Óski, Ómi,                                Þrór, Yggr, Þundr, 

  Jafnhár, Biflindi,   Vakr, Skilfingr, 

  Göndlir, Hárbarðr,          Váfuðr, Hroftatýr, 

  Sviður, Sviðrir,           Gautr, Veratýr.43 

 

Mörg þessara nafna lýsa útliti Óðins en eru ekki endilega algild heldur eiga við einn 

stakan atburð. Ég ætla að reyna að útskýra flest nöfn hans sem koma fram í vísunni, 

með hjálp Íslenskrar orðsifjabókar, þó svo að sum þeirra lýsi sér sjálf: 

                                                        40 Sjá Kershaw 2000:15 41 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:57 42 Sjá Eddukvæði 1998:79-80 43 Sjá Snorra Edda 2006:35 
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Alfaðir: faðir alls.  

Atríðr: sá sem þeysir fram. 

Báleygr: sá sem hefur eldfrá augu. 

Biflindi: sá sem er með málaðan skjöld. 

Bileygr: sjóndaufur/sá sem lítur undan.  

Fjölnir: nafn á guði af Vanaætt, gæti verið hinn fjölvísi. 

Gangleri: hinn göngumóði. 

Gautr: bendir til að Óðinn hafi verið dýrkaður mikið með Gautum. 

Glapsviðr: sá sem er kænn að blekkja. 

Grímnir: nafn á Óðni, einnig á risa og hafri.  

Grímr: nafn á Óðni en einnig á slöngu og hafri.  

Hár: líklega komið af gotneska orðinu haihs sem merkir eineygður.  

Hárbarðr: merkir eiginlega gráskeggur þar sem það er komið af lýsingarorðinu 

gráhærður og barð (skegg).  

Herjan: sá sem ræður fyrir her (m.a. hinum tryllta her hinna dauðu).  

Hjálmberi: sem ber hjálm. 

Hnikar: sá sem slær eða hrindir (Hnikuður hefur einnig þessa merkingu). 

Hroftatýr: goð eða einn af ásum, gæti líka merkt hinn eini og sanni ás. 

Jálkr: gæti verið vegna tenglsa Óðins við hross. 

Kjalar: sá sem sér hrædýrum fyrir æti. 

Óski: komið af sögninni að óska. 

Ómi: merkir hinn háværi eða kallarinn.  

Saðr: saddur eða sannleikanum nákvæmur.  

Sigfaðir: hann ræður hverjir fá sigur í orrustum. 

Skilfingr: merkir nafn á höfðingja af tiltekinni valdaætt, hér gæti það merkt ættmenni 

eða skjólstæðingar Skjálfar. 

Sviðrir: láta undan eða réna.  

Sviðr: sá sem er vitur. 

Svipall: sá sem er brigðull og valt er að treysta á, eða sá sem breytir oft um útlit.  
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Vakr: sá sem er snarráður. 

Váfuðr: sá sem fer víðsvegar um.  

Veratýr: merkir guð manna. 

Þekkr: geðfelldur. 

Þuðr: þunnur. 

Þriðji: töluorð og vísar oft til þrenninga (Vilji, Vé og Óðinn; Hár, Jafnhár og Þriðji; 

einnig vísar það til karlleggsins Búri, Bor og Óðinn).44 

 Þrjú nafna Óðins hér að ofan ýja að missi annars auga hans til Mímis hér forðum 

daga og því að hann hafi aðeins eitt starfandi auga eftir. Það mætti segja að við værum 

kynnt fyrir guði sem er kallaður blindur en birtist aldrei sem blindur. Merking nafnsins 

Bileygur má skilja á svipaðan hátt.45 En Óðinn er ekki sjóndaufur, né blindur, langt því 

frá. Frekar mætti segja að hann væri með sjón arnarins enda sér hann alla heima frá sæti 

sínu Hliðskjálfi. Til dæmis sér hann í upphafi Grímnismála: ,,Óðinn og Frigg sátu í 

Hliðskjálfi og sá um heim alla. Óðinn mælti ,,Sér þú Agnar fóstra þinn, hvar hann elur 

börn við gýgi í hellinum, en Geirröður fóstri minn er konungur og situr núað landi?”46 

Einnig sér Óðinn hvar Loki hefur falið sig eftir dauða Baldurs: ,,Þá sá hann [Loki] að 

æsir áttu skammt til hans, og hafði Óðinn séð úr Hliðskjálfinni hvar hann var.”47 Augað 

sem eftir situr í höfði Óðins er magnað en með augnaráði sínu hræðir hann óvini sína, 

gerir þá daufa og blinda í orrustu og stöðvar vopn þeirra á lofti. Frá því er sagt í 

Hávamálum ,,Það kann eg ið fimmta / ef eg sé af fári skotinn / flein í fólki vaða, / 

flýgur-a hann svo stinnt / að eg stöðvig-a-g / ef eg hann sjónum of ség.”48 Til gamans 

má geta að hjá Keltum er eineygður konungur, Balor, en auga hans opnast aðeins í stríði 

og ef herinn horfði í augað varð hann máttlaus, sbr. kraftinn í auga Óðins.49  

 Nokkur örnefni á Norðurlöndum eru dregin af nafni Óðins en á Íslandi er enginn 

staður kenndur við hann. Það má nefna eftirfarandi bakliði í Óðinsörnefnum; -berg, -

hög, -mosse, -sjö, -vin, -ö, á helgistöðum má nefna þessi; -how, -hörg, -ve, og á 

                                                        44 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008: 1-1231 45 Sjá Kershaw 2000:5 46 Sjá Eddukvæði 1998:70 47 Sjá Snorra Edda 2006:74 48 Sjá Eddukvæði 1998:51 49 Sjá Lassen 2003:28 
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bústöðum má nefna þessi; -akur, -land.50 Það örnefni sem best er þekkt hérlendis er 

Óðinsvé á Fjóni. Þar sem mjög fáir menn fengu nafn Óðins, má til gamans geta að til 

eru mörg nöfn sem eru dregin af dýrunum sem fylgdu honum; Brynjólfur, Hrafn, 

Hrafnkell, Hrafnhildur, Ingólfur, Rafn, Úlfur, Ylfa og fleiri.51 Merkilegt er þó að 

Óðinsheitin, hin ýmsu nöfn Óðins, eru ekki notuð. 

Skáldskapur, rúnir og galdur 
Andlegir yfirburðir Óðins eru miklir og virðast grundvallast á þrennu, þ.e. skáldskap, 

rúnum og galdri. Þessir andlegu yfirburðir gagnast Óðni vel þar sem þeir gera honum 

kleift að auka við þekkingu sína á ýmsan hátt, en það gerir hann samt ekki alvitran. 

 Áhugavert er að skoða söguna um skáldamjöðinn um hvernig Óðinn stal og 

færði öðrum skáldagáfuna. Þegar æsir og vanir sömdu frið spýttu þeir allir hráka sínum 

í ker og sköpuðu þannig spakvitran jötun, Kvasi að nafni. Síðar drápu tveir dvergar 

Kvasi, blönduðu blóði hans saman við hunang og bjuggu þannig til skáldamjöðinn, sá er 

hver er af drekkur verður skáld eða fræðimaður, sem fyllti þrjú stór keröld. Kerin kallast 

Són og Boðn, og ketillinn Óðrerir.52 Jötunninn Suttungur rændi af þeim miðinum og 

faldi hann í fjalli einu. Óðinn fór þangað til að reyna að ná miðinum og skreið inn í 

fjallið í ormslíki. Þar lá hann í líki Bölverks í þrjár nætur með dóttur Suttungs, 

Gunnlöðu, sem gætti mjaðarins og fékk hana til að gefa sér þrjá sopa af miðinum. En 

hann tæmdi bæði kerin og ketilinn. Hann flaug svo í arnarlíki heim í Ásgarð og spýtti 

þar miðinum í ker. Þannig eignuðust goðin skáldskaparmjöðinn og Óðinn gaf mönnum 

af miðinum og varð hver sá maður skáld. 53 Goðunum þótti skáldamjöðurinn svo mikil 

gersemi, að þeim fannst hann ekki hafa náð takmarki sínu fyrr en þeir komu höndum 

yfir hann og geymdu hann hjá sér. Þar sem mjöðurinn veitti eiganda sínum svo mikla 

yfirburði, þá fannst goðunum ekki unandi að svo mikilvæg eign væri hjá jötnum.  

Það er skiljanlegt að það er Óðinn sem nær miðinum þar sem hann æðstur guða 

og mjöðurinn endurspeglar hið mikla álit sem skáldskapur nýtur hjá bæði lágt settum 

og hátt settum. Skáldskapargáfan var mikil sálargáfa. Á þessari sögu sést að Óðinn gat 

breytt sér í allra kvikinda líki, alls konar hami, sbr. orð Snorra í Heimskringlu ,,Óðinn 

skipti hömum. Lá þá búkurinn sem sofinn eða dauður en hann var þá fugl eða dýr,                                                         50 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:59 51 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:59 52 Sjá Snorra Edda 2006:89 53 Sjá Snorra Edda 2006:92 



 15

fiskur eða ormur og fór á einni svipstund á fjarlæg lönd að sínum erindum eða annarra 

manna”.54 Þetta mun þó ekki vera eina skiptið sem Óðinn skiptir ham en hann birtist 

honum Heiðreki konungi sem Gestumblindi. Eftir að nokkrar vísur fóru á milli þeirra 

brást Heiðrekur reiður við þegar Gestumblindi spurði hvað Óðinn hafði hvíslað í eyra 

Baldurs ,,Heiðrekr konungur segir: ,,Þat veiztu einn, rög vættr.” Ok þá bregðr 

Heiðrekr Tyrfingi ok höggr til hans, en Óðinn brást þá í valslíki ok fló á brott. En 

konungur hjó eftir ok af honum vélifiðrit aftan, ok því er valr svá vélistuttr ávallt 

síðan.”55 

 Það voru ekki margir sem gátu lesið úr rúnum en þær voru fyrir öllum mjög 

dularfull tákn. Rúnir voru oft ristar til minningar um einhvern en með tímanum 

myndaðist sú skoðun að rúnir fælu í sér yfirnáttúrulegan kraft. Óðinn lærði rúnirnar 

þegar hann hékk og svelti sjálfan sig í níu nætur í Aski Yggdrasils, þá lærði hann líka 

Fimbulljóðin níu.56 Þessi viskuleit, eða sjálfsfórn Óðins tengist þeim sið að nota 

pínslir, langar föstur og vökur til þess að komast í annarlegt ástand og öðlast visku.57 

Öldungar geymdu reynsluna í bóklausu samfélagi og þegar þeir falla frá þá fer viskan 

með þeim til ríkis dauðra. Með því að skyggnast um í ríki dauðra, rétt eins og Óðinn 

gerir í Hávamálum, þá öðlast hann vísdóm mikinn:  

Veit eg, að eg hékk   Ég hleif mig sældu 

  vindga meiði á    né við hornigi; 

  nætur allar níu,   nýsta eg niður 

  geiri undaður    nam eg upp rúnir, 

  og gefinn Óðni,   æpandi nam, 

  sjálfur sjálfum mér,   féll eg aftur þaðan. 

  á þeim meiði, 

  er manngi veit,  

  hvers hann af rótum renn. 

                                                        54 Sjá Heimskringla I 1991:11 55 Sjá Hervarar saga ok Heiðreks 1956:50 56 Sjá Eddukvæði 1998:48 57 Sjá Eddukvæði 1998:48 
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Fimbulljóð níu 

Nam eg af inum fræga syni 

Bölþorns, Bestlu föður, 

Og drykk um gat 

Ins dýra mjaðar, 

Ausinn Óðreri.58 
 

 Galdur getur táknað söng (sbr. að gala) en á einum stað, í Baldursdraumum, er 

Óðinn nefndur galdrafaðir.59 En þá er verið að tala um einhvers konar töfrasöng eða 

söng til að valda einhverju yfirnáttúrulegu. Í Baldursdraumum virðist Óðinn syngja 

einhvers konar galdrasöng, valgaldur, og vekur upp dauða; ,,[...] og galdurs föður / gól 

um lengi [...] / [...] nam hann vittugri / valgaldur kveða / uns nauðig reis [...].”60 Óðinn 

er einnig nokkurs konar kraftaskáld og hann kann líka hin ýmsu töfraljóð. Þessi ljóð eru 

talin upp í seinni parti Hávamála, Ljóðatali, en sá hluti er 18 kvæði. En svo hefst 

Ljóðatal: 

Ljóð eg þau kann 

er kann-at þjóðans kona 

og mannskis mögur. 

Hjálp heitir eitt, 

en það þér hjálpa mun 

við sökum og sorgum 

og sútum görvöllum.61 

 

Í þessum 18 erindum nefnir Óðinn hina ýmsu hluti, til dæmis hjálp við sorg og sökum, 

læknisgaldur, galdur til að deyfa eggjar, til að losna úr böndum, til að stöðva flein á 

flugi, til bjargar brennandi húsi, til að bæla hatur, til að kyrra vind og svo margt fleira. 

Eins og fram kom að ofan þá fékk Óðinn Rindi með seið eða rúnagaldri.62 Þetta þrennt, 

skáldskapur, rúnir og galdur, hjálpast þá allt að til að gefa Óðni þessa andlegu yfirburði 

sem hann hefur fram yfir aðra. 

                                                        58 Sjá Eddukvæði 1998:48-49 59 Sjá Eddukvæði 1998:380 60 Sjá Eddukvæði 1998:380 61 Sjá Eddukvæði 1998:50 62 Sjá Snorra Edda 2006:97 
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Konur og börn  
Óðinn átti börn með mörgum konum, eins og svo margir æðri guðir annarra goðafræða. 

Eiginkona Óðins er Frigg Fjörgynsdóttir og hún er höfuðgyðja, en nafn hennar gæti 

merkt (eigin)kona eða hin elskaða.63 Nafn hennar er skylt orðinu frjá sem merkir að 

elska/unna. Ekki má þó sjá að Frigg harmi lauslæti og framhjáhald eiginmanns síns 

enda sakar Loki hana sjálfa um vergirni í Lokasennu ,,Þegi þú Frigg, / þú ert Fjörgyns 

mær / og hefir æ vergjörn verið, / er þá Véa og Vilja / léstu þér, Viðris kvæn, / báða í 

baðm um tekið.”64 Saman eiga þau Óðinn og Frigg soninn Baldur. Í Snorra Eddu er 

hann svo kenndur ,,Svo að kalla hann son Óðins og Friggjar; ver Nönnu, faðir Forseta, 

eigandi Hringhorna og Draupnis, dólgur Haðar, Heljarsinni, gráta guð.”65 Óðinn á 

einnig soninn Hermóð en ekki er getið um móður hans. Hann er nefndur sonur Óðins í 

útför Baldurs.66 Hermóður er talinn persónugervingur af hug Óðins en í Snorra Eddu 

stingur Hermóður upp á ferðinni til Heljar og hann fór til að reyna að endurheimta 

Baldur, hálfbróður sinn. Segir frá að Hermóður reið níu nætur dökkva dala og djúpa svo 

að hann sá ekki fyrr en hann kom til árinnar Gjallar og reið á Gjallarbrúna.67  

Það eina sem gat leikið Baldur illa var mistilteinn og Loki nýtti sér það sem 

hrekk, og fékk Höð hinn blinda til að skjóta ör með mistilteini í Baldur. Það barn Óðins 

sem lifði af Ragnarök er Viðar, en hann átti þann son með jötunmeynni Griði. Bragi var 

einnig sonur Óðins en var hann kenndur svo ,,Svo að kalla hann Iðunnar ver, frumsmið 

bragar og hinn síðskeggja ás, af hans nafni er sá kallaður skeggbragi er mikið skegg 

hefur, og sonur Óðins.”68 Það hefur verið á reiki sú tilgáta að móðir Braga væri 

Gunnlöð, jötunmeyin sem Óðinn tældi til að leggjast með sér í þrjár nætur til þess eins 

að fá sopa af skáldamiðinum, sbr. Snorra Eddu.69 Ekki kemur það á óvart að Bragi er 

skáld og skáldaguð. Í Heimskringlu segir frá því að Óðinn hafi átt syni með Skaða, 

konu Njarðar, en svo segir ,,Sævar beins / og sonu marga / öndurdís / við Óðni gat” en 

hér þykir líkleg þýðing að þau hafi átt saman menn af jötnaættum.70 Einn sinn frægasta 

son eignaðist Óðinn með Jörð en það er hann Þór sem margir eða flestir þekkja eitthvað                                                         63 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:209 64 Sjá Eddukvæði 1998:125 65 Sjá Snorra Edda 2006:108 66 Sjá Snorra Edda 2006:72 67 Sjá Snorra Edda 2006:73 68 Sjá Snorra Edda 2006:111 69 Sjá Snorra Edda 2006:92 70 Sjá Heimskringla I 1991:12 
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til, en hann er þrumuguð og sterkastur allra guða.71 Rind, hin mannlega, sem fyrr hefur 

verið talað um í galdrahlutanum elur Óðni soninn Vála. En ég vil skilja verknaðinn 

þannig að hún hafi ekki verið viljug þar sem Óðinn fremur seið til að ná fram ástum 

hennar.72 Hún er því undir hálfgerðum álögum en ekki sjálfstæðri hugsun. Váli var 

getinn til þess eins að hefna Baldurs, bróður síns, sem og hann gerði aðeins 

næturgamall, sbr. Baldursdrauma: 

Rindur ber Vála 

Í Vestursölum, 

sá man Óðins sonur 

einnættur vega, 

hönd um þvær 

né höfuð kembir 

áður á bál um ber 

Baldurs andskota, 

nauðug sagðag,  

nú mun eg þegja.73 

 

Einnig hrósar Óðinn sjálfum sér mikið af ástum sínum og hvernig hann nær 

konum á sitt vald. Á eftir Gestaþætti Hávamála taka við hugleiðingar um ástina en þær 

eru flestar frá karllægu sjónarhorni og mjög líklegt þykir að Óðinn noti dæmi af sínum 

ástarmálum til bæði hvatningar og víti til varnaðar öðrum mönnum. Tökum dæmi úr 

Hávamálum: ,,Fagurt skal mæla / og fé bjóða / sá er vill fljóðs ást fá, / líki leyfa / ins 

ljósa mans, / sá fær er fjár.”74 Eftirfarandi erindi líkist frásögn margra þjóða um vígslu 

konunga þar sem kona, tákn lands og þjóðar (sbr. fjallkonu seinni alda) gefur honum að 

súpa á sérstökum miði. Þessi vígsla er síðan staðfest með kynmökum þessarar konu og 

konungsins ,,Gunnlöð mér um gaf / gullnum stóli á / drykk ins dýra mjaðar. / Ill iðgjöld 

/ lét eg hana eftir hafa / síns ins heila hugar, / síns ins svára sefa.”75                                                           71 Sjá Snorra Edda 2006:36 72 Sjá Snorra Edda 2006:97 73 Sjá Eddukvæði 1998:382 74 Sjá Eddukvæði 1998:37 75 Sjá Eddukvæði 1998:40 



 19

Í öðrum indóevrópskum trúarbrögðum er Óðinn nokkuð skyldur ýmsum guðum 

og má þar til að mynda nefna Seif, sem er æðsti guði Grikkja, en þeir tveir áttu ýmislegt 

sameiginlegt.76 Má nefna ótryggð þeirra beggja gagnvart eiginkonum sínum en báðir 

eignast börn út um allar trissur með öðrum konum. Báðir ferðast víða og fara huldu 

höfði í dulargervi og nota hin ýmsu nöfn. Vopn þeirra eru nokkuð svipuð, þar sem 

Óðinn hefur spjótið Gungni og Seifur hefur þrumufleyginn (sem minnir þó kannski 

meira á þrumur Þórs). Báðir eru þeir ansi klókir og eiga það til að svíkja og blekkja 

önnur goð og menn ef það er þeim í hag. Óðinn og Seifur eru báðir véfréttaguðir. 

Prestar í Dódómu í Epeiros ,,spáðu eftir þyti vindsins í laufi eikartrés sem helgað var 

Seifi”77 en það svipar mikið til þess að Óðinn varð að hanga níu nætur í heimstrénu til 

að öðlast vísdóm. Líkt og Óðinn þá var Seifur einnig samþykktur sem herra og faðir 

allra guða og manna,78 og hann líka gætti jafnréttis þar sem hans hlutverk var ekki 

einungis að refsa og hefna heldur einnig að eiga hlutdeild í sársauka ólánsamra og að 

lina þjáningar þeirra.79  

Ýmir og upphafið 
Í Völuspá má finna hvernig sköpun jarðar á sér stað, samkvæmt heiðinni menningu, 

hvernig allt varð til áður en hún sjálf varð til: 

  Ár var alda    Áðr Bors synir 

  þars Ymir byggði   bjöðum of ypðu, 

  vasa sandr né sær   þeir es Miðgarð 

  né svalar unnir;   mæran skópu, 

  jörð fansk æva    sól skein sunnan 

  né upphiminn,    á salar steina, 

  gap vas ginnunga   þá vas grund gróin 

  en gras hvergi.    grænum lauki.80  

Í upphafi, samkvæmt sköpunarfrásögn Snorra Eddu, segir að Ginnungagap hafi 

verið milli Niflheims í norðri og Múspells í suðri. Í Niflheimi var ógurlega kalt en í 

Múspelli var funheitt, og þegar hrím Niflheims og neistar Múspells mættust varð til                                                         76 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:64 77 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:64 78 Sjá Souli 1995:24 79 Sjá Souli 1995:25 80 Sjá Eddukvæði 1998:3-4 
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jötuninn Ýmir. Hann er fyrsti jötuninn í heiminum og eru allir aðrir jötnar og þursar frá 

honum komnir.81   

Á sama tíma varð til kýrin Auðhumla og hún nærði Ýmir lengst af en frá henni 

runnu fjórar mjólkurár úr spenum hennar. Auðhumla sleikti hrímsteina og fékk næringu 

úr þeim. Frá henni er kominn fyrsti guðinn í norrænni goðafræði. Einn dag er hún sleikti 

hrímsteinana birtist mannshár, þann næsta mannshöfuð og að lokum, á þriðja degi, 

birtist maðurinn allur. Maðurinn var kallaður Búri.82 Í mörgum trúarbrögðum eru kýr 

nátengdar frjósemisgyðjunni og eru því tákn fyrir frjósemina. Nafn hennar gæti merkt 

hin mjólkandi kollótta kýr þar sem forliðurinn kemur líklega frá auður (mikið af 

einhverju, t.d. mjólk) og viðliðurinn eitthvað í ætt við kollótt eða einhyrnd kýr.83 Slíkar 

hugmyndir, um fjórar mjólkurár úr spenum hennar, eru algengar og tengjast 

höfuðáttunum fjórum.84  

 Bestla Bölþórsdóttir, dóttir Bölþorns og sonardóttir Ýmis, eignaðist afkvæmi 

með Bor, sem var sonur Búra og sonarsonur Auðhumlu. Afkvæmi þeirra voru Óðinn, 

Vili og Vé. Ýmir, fyrsti jötuninn (kallaður hinn gamli hrímþurs í Snorra Eddu),85 og 

Auðhumla, eru því langafi og langamma Óðins, og er Óðinn því skyldur jötnunum 

gegnum móðurætt sína. Þess má geta að þegar Snorri segir frá Ými sem fyrsta 

jötuninum þá nefndir hann einnig að hrímþursar kölluðu hann Aurgelmi.86 Völuspá 

Eddukvæða nefnir hins vegar aðeins nafnið Ými ,,Ár var alda / þar er Ymir byggði, / 

var-a sandur né sær / né svalar unnir, / jörð fannst æva / né upphiminn, gap var 

Ginnunga, / en gras hvergi.”87 Snorri hefur nýtt sér Vafþrúðnismál en þar er aðeins 

nefnt nafnið Aurgelmir ,,[...] hvaðan Aurgelmir kom / með jötna sonum / fyrst, inn fróði 

jötunn.”88 Snorri virðist þess vegna gera eina persónu úr Ými og Aurgelmi en með 

þessu virðist hann breiða yfir allan ágreining og lætur allt virðast sem eina sögu.89 Enn 

vaknar þó upp sú spurning hvernig Ýmir gat eignast afkvæmi þar sem hann hafði ekkert 

                                                        81 Sjá Snorra Eddu 2006:16 82 Sjá Snorra Edda 2006:18 83 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:30 84 Sjá Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-Eddu 2006:92 85 Sjá Snorra Edda 2006:17 86 Sjá Snorra Edda 2006:16 87 Sjá Eddukvæði 1998:3 88 Sjá Eddukvæði 1998:62 89 Sjá Heiðin minni 1999:173 
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gýgjar gaman90 (gýgur = tröllkona) eins og stendur í Vafþrúðnismálum. Svarið er 

svarleysa. Sagt er, í Vafþrúðnismálum, að í handarkrika Ýmis, þar sem mestur hiti var, 

hafi myndast dóttir og sonur, eða mær og mögur. Einnig eiga fætur Ýmis að hafa átt 

saman son með sex höfuð ,,Undir hendi vaxa / kváðu hrímþursi / mey og mög saman. / 

Fótur við fæti / gat ins fróða jötuns / sexhöfðaðan son.”91  

Nafnið Ýmir gæti merkt tvíburi eða tvíkynja vera, og er samstofna orðum úr 

fornpersnesku og fornindversku. Nafnið kemur þá heim og saman við Ými sem Snorri 

fjallar um, sem getur af sér afkvæmi.92 Ýmir þarf engan með sér til að eignast afkvæmi 

eins og við erum vön. Þessi heimur er fyrir ofan öll lögmál og reglur.   

 Þegar Óðinn, Vili og Vé ákváðu að skapa heiminn þá tóku þeir Ými, sem var 

forfaðir allra hrímþursa, og drápu hann. Úr honum gerðu þeir heiminn: 

 

  Úr Ymis holdi    En úr hans brám 

  var jörð of sköpuð,   gerðu blíð regin 

  en úr sveita sjár,   Miðgarð manna sonum, 

  björg úr beinum,      en úr hans heila 

  baðmur úr hári,   voru þau hin harðmóðgu 

  en úr hausi himinn.   ský öll of sköpuð.93 

 

Þessa vísu er að finna í 8. kafla Gylfaginningu. Hold Ýmis varð að löndum og blóð hans 

varð að sjó og stöðuvötnum. Bein og tennur Ýmis urðu að fjöllum og beinflísar urðu að 

grjóti og urðum. Höfuðkúpa hans varð að himninum. Augabrúnir Ýmis urðu að 

virkisvegg utan um Miðgarð, heili hans varð að skýjum og hár að skógi.94 Það má 

ímynda sér að Borssynir reisi þennan virkisvegg úr augabrúnum Ýmis til þess að halda 

jötnum og þursum fyrir utan sinn ,,fullkomna” og jötnalausa heim sinn. Einnig gefa 

Óðinn, Vili og Vé fyrstu mönnunum líf, þeim Ask og Emblu, og koma reglu á tímatal 

með því að koma sól og mána á ákveðna leið um himinhvolfið. Eða eins og segir í 

Völuspá ,,[...] fundu á landi, / lítt megandi, / Ask og Emblu / örlöglausa”, ,,Önd þau né                                                         90 Sjá Eddukvæði 1998:63 91 Sjá Eddukvæði 1998:63 92 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:1165 93 Sjá Eddukvæði 1998:78 94 Sjá Snorra Edda 2006:19 
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áttu, / óð þau né höfðu, / lá né læti, / né litu góða. / Önd gaf Óðinn, / óð gaf Hænir, / lá 

gaf Lóður / og litu góða.”95  

Almennt um jötna 
Nokkur óvissa er um hvar finna má jötna. Á meðan sumir búa í ríkulegum býlum eða 

virkisborgum í frjósömum og ræktuðum löndum eins og goð og menn, þá búa enn aðrir 

í eyðimörkum fjallanna eða í myrkum og ólgandi sjónum en þannig var það einkum í 

yngri sögnum Fornaldarsagnanna.96 Í Snorra Eddu eru þeir fyrst sagðir búa við sjóinn en 

svo erum við kynnt fyrir Jötunheimum og gýgi sem býr í Járnskógi í austri. Snorra Edda 

skapar óvissu um bústaði jötna. Má vera að þeir búi í skógum fyrir austan eða við 

sjóinn. Einnig geta þeir búið fyrir norðan sem hrímþursar eða í fjöllunum sem 

bergrisar.97 Orðið jötunn gæti merkt mannæta eða átvagl98 (sá sem étur) en það er skylt 

orðunum éta og át. Sumir halda að nafnið eigi við dauðann eða sé persónuervingur 

hans, að þeir éti þá sem deyja, og að Jötunheimar sé upphaflega dánarríki,99 en þetta 

eins og margt annað er aðeins tilgáta.   

Ef orðanotkun er höfð til hliðsjónar mætti skipta kyni jötna niður í hrímþursa 

eða þursa, sem eru þá komnir frá Ými, og svo bergrisa. Lítið er vitað um bergrisa og eru 

jötunmeyjar sagðar vera bergrisaættar í vísu 9 í Gróttasöng en það er eina dæmið. Sjálft 

orðið risi kemur fyrir í vísu 12 í Gróttasöng og ef til vill í Þórsdrápu,100 en annars kemur 

það ekki fram í fornkvæðum. Það er komið af orðstofni sem merkir tröllkarl og 

stórvaxinn maður.101 Orðið risi samanber til dæmis orðunum risi (færeyska), rise 

(nýnorska), rese (miðlágþýska) og wrisil (forn saxneska). Upphaflega virðist orðið hafa 

w- í framstöðu en í sumum málum hefur það misst það vegna tengsla við sagnorðið 

rísa.102  

Óvíst er hversu miklu máli stærð jötna skiptir en í Bárðar sögu eru risar taldir 

stærri og myndarlegri en aðrir menn. Það er í raun talað um þá sem menn í sögunni. Þó 

svo að tröllin séu kannski ekki stór þá eru þau hins vegar líklega sterk, öflug, ekki í                                                         95 Sjá Eddukvæði 1998:7 96 Sjá Finnur Jónsson 1912:126 97 Sjá Ármann Jakobsson 2005:4 98 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:437 99 Sjá Finnur Jónsson 1912:124 100 Sjá Finnur Jónsson 1912:124 101 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:765 102 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:765 
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jafnvægi og viðbjóðsleg. Það mætti því segja að í Bárðar sögu séu risar stórir og góðir, 

en tröllin minni og vond.103 Ekki er minnst á stærð jötna í Snorra Eddu og virðist því 

stærð þeirra ekki skipta máli þar. Þurs gæti merkt einfaldur og auðtrúa maður.104 Orðið 

samanber til dæmis turs(e) (nýdanska), þors ´risi` (forndanska) og tuss ´heimskingi` 

(sænska). Þó er uppruni umdeildur en oft er þurs (<*þurisa-, *þurasa-) tengt við 

sagnorðið þyrja og þura og merkir þá sá sem ryðst um með hávaða.105 Orðin tröll og 

jötnar voru bæði notuð um galdramenn og fjölkynnngisverur í norrænu miðaldamáli en 

Finna og Samar voru kallaðir þessum nöfnum og voru þeir oft taldir miklir seiðmenn og 

fjölkunnugir. Í norrænu merkti sem sagt sögnin trylla að beita galdri, æra eða gera 

trylltan.106 Í Heimskringlu er sagt frá Snæfríði hinni finnsku, barnsmóður Haralds 

konungs hárfagra, en faðir hennar Svási er kallaður jötunn.107  

Sum kvenkynströll eru hryllileg og hegðun þeirra í samræmi við það. Þær drepa 

mennskar hetjur til þess að fá kjöt þeirra. Hinsvegar eru jötunmeyjar langt um skárri en 

margar þeirra sem verða vinir hetjanna bjóða upp á leiðsögn, hjálp og vernd, og stendur 

það stundum gegnum allt líf hetjunnar.108 Lotte Motz, austurrísk/bandarísk fræðikona, 

tekur saman nöfn jötunmeyja og flokkar þau eftir því hvernig þau tengjast öðrum 

hlutum í 17 flokka. Flokkun hennar er á eftirfarandi veg: 1) Nöfn tengd orðum með 

merkinguna fela sig, hylja sig og umlykja, 2) nöfn rekjanleg til orða sem tegjast stríði, 3) 

nöfn rekjanleg til orða sem tengjast náttúrulegu umhverfi: snjór, frost, steinar, jörð, 

mold, eyja, mýri, vatn, bylgjur, fjöll, skógar, stjörnur, 4) nöfn rekjanleg til orða sem 

tengjast dýrum, 5) nöfn rekjanleg til orða sem tengjast útliti: nef, goggur, tennur, kjálki, 

munnur, hár, bygging, framkoma, 6) nöfn rekjanleg til orða sem lýsah hegðun: 

árásargirni, hávaði, hraði, hreyfing, gjafmildi, örlæti, 7) nöfn rekjanleg til orða sem 

tengjast heilagra samtaka, 8) nöfn sem innihalda orð yfir töframátt og töfravisku, 9) 

nöfn rekjanleg til orða sem tengjast óánægju, hræðslu og hættu, 10) nöfn rekjanleg til 

nafnorða sem lýsa ánægju, 11) nöfn rekjanleg til nafnorða sem eru skyld ást og leik, 12) 

nöfn rekjanleg til nafnorða sem eru skyld aldri, 13) nöfn rekjanleg til nafnorða sem eru 

skyld skarti og peningum, 14) nöfn rekjanleg til orða sem eru skyld eldi og bjarma, 15)                                                         103 Sjá Ármann Jakobsson 2005:2 104 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:1203 105 Sjá Íslensk Orðasifjabók 2008:1203 106 Sjá Tryggvi Gíslason 2009:102 107 Sjá Heimskringla I 1991:77 108 Sjá Motz án árs:496 
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nöfn rekjanleg til orða sem merkja að gæta einhvers, 16) nöfn rekjanleg til orða sem eru 

skyld ástandi eða stöðu í samfélagi, og 17) örfá nöfn tengir Motz við orð í 

forníslensku.109  

 Dætur jötna geta þó verið svo gífurlega fagrar að goðin leggi ástir á þær. Þær 

jötunmeyjar sem áttu í sambandi við æsi eru til dæmis Gerður, Griður, Skaði og dóttir 

Hymis.110 Samkvæmt Finni Jónssyni fræðimanni voru þær ljósar og bjartar, með gullið 

hár og fagrar útlits. Gerði, jötunmeyju, er þannig lýst þegar Freyr, einn af ásum, sér 

hana frá Hliðskjálfi ,,Hún var bergrisa ættar. [...] allra kvenna fegurst. [...] til þess húss 

gekk kona, og er hún tók upp höndum og lauk upp hurð fyrir sér þá lýsti af höndum 

hennar bæði í loft og á lög, og allir heimar birtust af henni.”111 Það voru þó aðeins þær 

jötunmeyjar sem nutu ásta með goðunum sem voru svona fallegar, aðrar voru yfirleitt 

enn ljótari og ferlegri, ef verða má, heldur en jötnarnir sjálfir.112 Á meðan sumar 

jötunmeyjar Eddu eru ófreskjulegar (til dæmis hefur móðir Hymis 900 höfuð) eru aðrar 

með óendanlega fegurð.113 Skaði er til dæmis skír brúður goða,114 og hjákona Hymis 

jötuns er algullin, brúnhvít og falleg (Hymiskviða 8, 30).115 Einnig er fegurð Gerðar, 

jötundóttur, mikil og hafði sú fegurð mikil áhrif á Frey eftir að hann uppgötvaði þessa 

jötunmey en hann var fullur af harmi. Og er hann kom heim mælti hann ekki, hvorki 

svaf hann né drakk. Enginn þorði að krefja hann orða.116  

Einnig varð sú hugsun til að fólk sem er svo gamalt og hefur verið til frá alda 

öðli, hljóti að geyma mikla visku og fróðleik. Þar má telja Mími jafnoka goðanna eða 

jafnvel ofjarl þeirra hvað varðar speki og fróðleik. Því hafa verið breytilegar hugmyndir 

um jötna frá ýmsum tímaskeiðum, gott og vont, kímni og ótti, virðing fyrir aflinu og 

lotning gagnvart viskunni sem þeir bjuggu yfir. Að ganga í hjónaband og eignast barn 

og buru er eitthvað sem jötnar gera, líkt og menn og flestar aðrar verur. Þrátt fyrir að 

jötnar eigi það til að vera vitrar, fagrar og mætar verur þá heldur Finnur Jónsson því 

fram að margir þeirra eru taldir heimskir og auðtrúa, láta auðveldlega ginnast og gæta 

                                                        109 Sjá Motz án árs:500-505 110 Sjá Finnur Jónsson 1912:125 111 Sjá Snorra Edda 2006:48 112 Sjá Finnur Jónsson 1912:125 113 Sjá Motz án árs:496 114 Sjá Eddukvæði 1998:73 115 Sjá Eddukvæði 1998:109/114 116 Sjá Snorra Edda 2006:50 
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ekki nógu vel að sér. Margir þeirra eru leiðir og ljótir, og margir þeirra hafa mörg höfuð 

eða höfuð úr stein. Hrungnir hafði höfuð úr stein, og sonur Ýmis sex höfuð. Gýgjarnar, 

jötunkonur, eru oft enn ljótari og ferlegri. Má þar nefna konu Hymis en sagt er að hún 

hafi haft 900 höfuð.117 Það mætti í fáum orðum segja að jötnar væru tvöfaldir í roðinu 

og engin leið að festur hendur á þeim. [...] háværir, frekir, harðhentir og illir. Þeir eru 

brögðóttir og geta brugðið sér í allra kvikinda líki. Reglulega reyna þeir að lauma sér 

inn í Ásgarð [...].118 

 Jötnar eiga sittlítið af dýrum eignum og miklum kostagripum, sem telst ansi 

merkilegt. Skáldamjöðurinn, sem Óðinn stal, var eign Suttungs. Mjöðurinn var þó 

upphaflega dvergasmíði. Það er sem svo að jötnar hafi ekki mátt eiga neitt sem veitti 

þeim yfirburði yfir Óðinn og hin goðin. Jötnar áttu líka Grotta, alsnægtarkvörnina sem 

malaði gull en líka allt illt eftir því sem óskað var. Þeir eru vel auðugir og má þar nefna 

Þjasa og bræður hans. Einnig á Hymir ketilinn mikla og það að auki dýrindisskálk, og 

eiga Þrymur og Hymir marga nautgripi.119  

 Mörg nöfn jötna útskýra útlit þeirra, sem og eiginleika, og þau voru aðeins höfð 

í kenningum til háðs. Eftirfarandi eru nokkur nöfn jötna og stundum útskýringar, en þau 

skýra sig að mestu leyti sjálf.120 Kraft og fjandskap merkja þessi: Angurboða, Alsvartur, 

Atla, Aurnir (aur), Ámur (svartur), Beli (öskrandi eða með mikinn maga), Búseyra, 

Bölþorn, Fárbauti, Forað, Ganglati, Gletta, Granlangur, Greip, Harðgreipur, Harðverkur, 

Hástigi, Hrauðnir, Hrekkmímir, Hrossaþjófur, Hvalur (ferlíki), Íma, Ími, Ímgerður, 

Kaldgrani, Leiði (leiður útlits), Óglaðnir, Rangbeinn, Skalli, Stígandi, Sturtur, 

Svarthöfði, Svartur, Víðblindi, Víðgreipur, Þistilbarði (aur), Þrívaldi, Þrúðgelmir, 

Önduður (á móti), og Öskruður (af öskra). Nöfn gýgjanna sýna enn ljótari hugmynd: 

Áma, Ámgerður, Bakrauf, Gneið, Gríma, Grottintanna, Hengjankjapta, Hrúga, 

Hyrrokkin, Hæra, Keila, Kráka (skrækjandi sem kráka eða svört), Loðinfingra, Leirvör, 

Ljóta, Munnharpa (með herptan munn), Rifingafla, Skríkja, Þurbörð, og Öflugbarða. Af 

hávaða og ofsa eru þessi nöfn: Geysa, Gjálp, Glumra, og Járnglumra. Fallegri nöfn eru: 

Fjölvörm, Gunnlöð, Sveipinfalda, og Varðrún.121  

                                                        117 Sjá Finnur Jónsson 1912:125 118 Sjá Ármann Jakobsson 2009:37-39 119 Sjá Finnur Jónsson 1912:126 120 Sjá Finnur Jónsson 1912:125 121 Sjá Finnur Jónsson 1912:125-126 
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 Skil milli jötna og ása eru ekki eins skýr og ætla mætti. Jötnar eru ævaforn þjóð 

sem tengist ásum að miklu leyti. Allt saman hefst þetta með jötnum þegar hinn forni 

hrímþurs Ýmir verður til en hann er sá fyrsti sinnar tegundar og sá fyrsti af öllu. Eins og 

bent var á að ofan þá eiga goðin forfeður í jötnunum. Þar er hægt að nefna hinn æðsta 

guð, Óðinn, son jötunmeyjarinnar Bestlu og mannsins Bors. Einnig er sagt frá 

ástarsamböndum jötna og ása, til dæmis Freyr og Gerður, og Óðinn og Gunnlöður. 

Skaði, dóttir Þjasa jötuns, gekk að eiga Njörð og þar með var hún tekin í tölu ásynja. 

Fjölskyldubönd ása og jötna þurfa ekki að vera óvænt og eru heldur ekki einungis 

bundin við Óðinn. Til að mynda gat höfðingi gert bandalag við óvin sem hann átti og 

var það bandalag oft innsiglað með fjölskylduböndum, til dæmis að giftast inn í 

fjölskylduna.122 Samstaðan ætti því að vera augljósari við það að jötnar eru taldir vera 

forfeður ása. Dæmi um það að þursar og risar tóku þátt í athöfnum ása má finna í Snorra 

Eddu þegar Baldur er brenndur en þá athöfn sóttu ansi margir ,,Að þessi brennu sóttu 

margs konar þjóð. [...] Þar kemur og mikið fólk hrímþursa og bergrisar.”123  

Mímir er besti ráðgjafi ásanna, bæði fyrir og eftir dauða sinn, og jötunsonurinn 

Loki er fóstbróðir Óðins (en við komum betur að þeim tveim hér í næsta kafla). Ægir er 

svo gestgjafi guðanna í Lokasennu en þar fer fram níð um goðin og eru þau þá aðallega 

frá Loka komin. Fjallað er um líf goðanna á gamansaman hátt þó svo að sumum hafi 

þótt goðunum lítil virðing sýnd.124 Einnig eru jötnar elstu lífverurnar, meira að segja 

eldri en ásarnir, sem telja sig of hærr setta. Það má vel vera að æsir hafi skapað heiminn, 

en efnið sem þeir notuðu var frumjötuninn, Ýmir, sem þeir drápu. Jötnar og æsir 

tengjast því allmikið. Meira um hvern jötun fyrir sig að neðan. 

Helstu jötnar 
Að mínu mati eru mikilvægustu jötnarnir, miðað við efnið, Bor og Bestla. Þau ólu Óðinn 

og bræður hans, sem oft eru kallaðir Borssynir. Bor er sonur Búra, sem er fyrsti guðinn í 

norrænni goðafræði, og Bestla er dóttir hrímþursins Bölþórs. Til gamans má geta að 

Bölþór hafði sex höfuð.125 Þrátt fyrir mikilvægi, þá er ekki um þau meira að segja. 

 Það er alveg nóg að nefna tvo jötna til viðbótar, svo við villumst ekki af braut frá 

Óðni, sem er aðalmálefnið. Er því í lagi að nefna aðeins Mími og Loka. Mímir, sem                                                         122 Sjá Ármann Jakobsson 2009:97 123 Sjá Snorra Edda 2006:72 124 Sjá Eddukvæði 1998:135 125 Sjá Eddukvæði 1998:63 
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einnig er einu sinni kallaður Hoddmímir í Vafþrúðnismálum126 (hodd þýðir gull eða 

fjársjóður),127 er guð djúprar visku. Fyrir utan að nafnið Hoddmímir sé til marks um visku 

hans, þá vitnar það einnig til þess að Mímir var mikill og frægur smiður, og gerði ásum 

mikla fjársjóði. Í Grímnismálum er talað um jötun sem heitir Sökkmímir ,,Sviður og 

Sviðrir / er eg hé að Sökkmímis / og dulda eg þann inn aldna jötun [...].”128 Það gæti bent 

til þess að Mímir sé jötnakyns eða á einn eða annan hátt tengdur þeim.129 Í árdaga bjó 

hann í friði og farsæld ásamt guðum í Ásgarði. Til að sýna hve mikilsverður og voldugur 

Mímir var, meðal guðanna, var veraldaraskurinn stundum einnig nefndur Mímismeiður. 

Þó er erfitt að komast til fulls fyrir eðli þessarar veru. Mímir gætir Mímisbrunns sem er 

það sama og Urðarbrunnur.130 Einnig eys Mímir vatni yfir Yggdrasil eða Mímismeið 

honum til viðhalds og næringar. Mímir drekkur líka af brunninum úr horninu Gjallarhorn. 

Áhugavert var þó að lesa vísubrot úr Snorra Eddu ,,drekkr mjöð Mímir / morgun hverjan / 

af veði Valföðurs. / Vituð þér enn eða hvað?”131 þar sem Kris Kershaw ímyndar sér að 

þetta gæti merkt það að Mímir noti auga Óðins sem drykkjarfang132 en veði Valföðurs 

táknar auðvitað auga Óðins. Þó svo að Mímir sé talinn til jötna þá er hann einnig  í raun 

nokkurs konar vatna guð. Eins og fram hefur komið, þá setur Óðinn auga sitt í skiptum 

fyrir drykk af Mímisbrunni, og er einnig nefndur sem Mímis vinur í Sonatorreki Egils 

sögu.133 Þegar vanir höggva höfuð Mímis af, vegna mikillar bræði, og senda það ásum þá 

tekur Óðinn höfuðið og smyr það töfrajurtum. Hann fór svo með galdraþulur til að halda 

því lifandi. Eftir það varð viska Mímis alltaf til staðar, en hann var besti ráðgjafi ásanna, 

og Óðinn ráðgast meira að segja við hann á hættustund ,,Á bjargi stóð / með Brimis 

eggjar, / hafði sér á höfði hjálm, / þá mælti Míms höfuð / fróðlegt ið fyrsta orð / og sagði 

sanna stafi.”134 Mímir er þó mjög leyndardómsfullur og er lítið vitað um hann. 

 Loki eða Loftur, eins og hann er stundum kallaður, er sonur Fárbauta og 

Laufeyjar. Loki atti tvo bræður, þá Býleistur og Helblinda. Loki hefur stundum verið 

kallaður eldguð eða eldgosaguð vegna þeirra jarðskjálfta sem urðu til þegar eitrið, úr                                                         126 Sjá Eddukvæði 1998:65 127 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:356 128 Sjá Eddukvæði 1998:80 129 Sjá Lassen 2003:24 130 Sjá Snorra Edda 2006:27 131 Sjá Snorra Edda 2006:27 132 Sjá Kershaw 2000:2 133 Sjá Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning 1967:43 134 Sjá Eddukvæði 1998:246 
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eiturorminum, draup á enni hans, eftir að guðirnir höfðu handsamað hann og bundið niður 

með orminn fyrir ofan höfuð hans. Þarna lá hann bundinn allt fram til Ragnaraka. Það 

gerist í Lokasennu,135 í veislu Ægis, að Loki drepur þjóninn Fimafeng því hann mátti eigi 

heyra hve góður þjónn hann væri. Guðirnir ráku Loka í burtu en hann kom aftur skömmu 

síðar og ruddist inn í samkvæmið. Ekki geta þá guðirnir rekið Loka burt því hann vísar til 

forns réttar síns sem hann fékk með fóstbræðralaginu við Óðin: 

    Manstu það, Óðinn, 

    er við í árdaga 

    blendum blóði saman? 

    Ölvi bergja 

    Léstu eigi mundu, 

    nema okkur væri báðum borið.136 

 

Í framhaldi af því níðir Loki guðina, einnig fóstbróðir sinn, og hættir hvorki vegna 

hótana eða níðs á sjálfan sig frá guðunum. Í framhaldi af því er honum refsað með 

orminum. Af þessu má sjá að Loki gat verið illur í skapi og hrekkjóttur. Hann beitti einnig 

slægð og vélarbrögðum. Loki var líka fagur útlits. Hann beitti kænsku sinni til að koma 

sér í mjúkinn hjá Óðni, og beitir fríðleik sínum til að lokka sumar gyðjur til ásta við sig. 

Þó gat hann hjálpað guðunum þegar mikið lá við og bjargað þeim um hina ýmsu gripi 

sem þeir gátu varla verið án, til dæmis vopn Óðins.  

 Loki bar einhverja ábyrgð á dauða Baldurs hins hvíta. Frigg hafði komið því fyrir 

þannig að ekkert gæti bitið á son hennar, hvorki meitt hann né drepið. Það var því oft 

skemmtun ása að kasta hlutum í Baldur og ekkert særði hann. Loki komst þó að því að 

það eina sem beit á hann væri mistilteinn. Hann kom því þannig fyrir að Höður hinn 

blindi fékk mistilteinsknippi í hendurnar og kastaði að Baldri, óafvitandi hverju hann væri 

að kasta, svo af hlaust bani. En Loki lét ekki við staðar numið þarna. Þegar guðirnir 

reyndu að endurheima Baldur úr helju, með því að láta alla hluti heims gráta og syrgja 

Baldur, dulbjó Loki sig sem tröllkonuna Þökk en það vildi svo illilega til að hún var sú 

eina sem neitaði að gráta eða syrgja Baldur ,,Þökk mun gráta / þurrum tárum / Baldrs 

bálfarar. / Kyks né dauðs / nautka eg karls sonar. / Haldi Hel því er hefir.”137 Baldur varð                                                         135 Sjá Eddukvæði 1998:119 136 Sjá Eddukvæði 1998:121 137 Sjá Snorra Edda 2006:74 
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því um kyrrt í helju. Þarna ætti Óðinn í rauninni að hefna sonar síns en vegna 

fóstbræðrabanda við Loka gerir hann það ekki. Þetta er þó ekki eina skiptið sem Loki 

dulbýr sig en í Lokasennu er minnst á það þegar hann dulbjó sig sem Skrými ,,Lifa ætla 

eg mér / langan aldur, / þótt þú hætir hamri mér. / Skarpar álar / þóttu þér Skrýmis vera, / 

og máttir-a þú þá nesti ná, / og svalst þú þá hungri heill.”138 

 Fyrir utan að eiga son með Sigyn, hann Nara eða Narfa, og hestinn Sleipni eins og 

fyrr hefur fram komið, þá átti hann líka þrjú hin ægilegustu börn og eru þau hvert öðru 

hryllilegra; Miðgarðsormur, Fenrisúlfur og Hel.139 Vegna spádóma um mikið óhappa af 

völdum þeirra systkina tók Óðinn þau og kastaði Miðgarðsormi í hinn djúpa sjó, þar sem 

hann liggur um öll lönd og bítur í halann á sér, og Hel kastaði hann í Niflheim og gaf 

henni vald yfir níu heimum. En úlfinn fæddu æsir og geymdu hjá sér. Móðir þeirra er 

gýgurinn Angurboða. Til gamans má segja frá því að þegar heiðni leið undir lok var það 

oft eðlilegt, jafnvel sjálfsagt, að Loka væri líkt við óvini í kristnum hugmyndum, þar sem 

S. Bugge140 telur að margt sé lánað frá djöflinum, og má þar nefna eiginleika og gjörðir 

Loka. Einnig mætti til gamans athuga nafn Loka hvort það sé dregið af fyrri lið nafnsins 

Lúkí-fer (Lúsífer) en við förum ekki í það. En nafnið Loki vísar til hinn liðugi og 

brögðótti141 og held ég að þau orð lýsi Loka vel svona í lokin.  

 Óðinn á því ættir að rekja til jötna og hrímþursa, og tengist þeim því ansi mikið, 

meira en margir virðast átta sig á. Óðinn á vini, til dæmis Loki, sem eru jötnar og er 

sjálfur afkvæmi jötna en einhvern veginn er eins og hann sé kominn á allt annað stig í 

,,þróun” þar sem hann er ása ættar. Æsir og jötnar eiga í eilífu stríði hver við annan enda 

höfuðandstæðingar hvors annars. Mætti segja að jötnar væru fulltrúar óreglunnar 

gagnvart reglunni sem býr í Miðgarði og á sér miðju í Ásgarði.142 Þetta minnir svolítið á 

á uppreisnarbarnið sem fer að heiman og sýnir að það getur allt sem það vill, og leggst 

svo upp á móti foreldrum sínum eða ætterni. Þetta er eins og einhvers konar formúla.  

 Í Vafþrúðnismálum má lesa samtal í viskukeppni milli Óðins og Vafþrúðins 

jötuns, en Óðinn fer í dulargervi Gagnráðar. Það sem gæti útskýrt ákafa Óðins fyrir 

þessari viskukeppni er að Vafþrúðnir veit hvernig Óðinn mun deyja, en eins og segir í 

Vafþrúðnismálum: ,,Úlfur gleypa / mun aldaföður, / þess mun Víðar reka. / Kalda kjafta /                                                         138 Sjá Eddukvæði 1998:133 139 Sjá Snorra Edda 2006:43 140 Sjá Finnur Jónsson 1912:100 141 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:575 142 Sjá Ármann Jakobsson 2009:97 
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hann klyfja mun / Vingnis vígi að.”143 Þegar Vafþrúðinn hefur sagt frá sköpun jarðar spyr 

Óðinn ýmissa frétta uns það kemur að því að hann spyr hver hafi verið ,,ása elstur eða 

Ymis niðja.144 Strax í spurningunni sjálfri felst sá grunur um að jötnar og æsir kunni að 

eiga sameiginlega forfeður. Við skulum skoða það í sameiningu. Vafþrúðnir svaraði 

,,Örófi vetra / áður væri Jörð sköpuð / þá var Bergelmir borinn. / Þrúðgelmir / var þess 

faðir / en Aurgelmir afi”145. Þetta finnst Óðni ekki nægjanlegt svar og spyr þá hvaðan 

Aurgelmir hafi komið. Vafþrúðnir svarar aftur ,,Úr Élivogum / stukku eiturdropar, / svo 

óx uns varð úr jötunn. / Þar órar ættir / komu allar saman, / því er það æ allt til atalt.”146 

En enn er Óðinn ekki nægilega ánægður með svörin sem hann fær og spyr nú hvernig 

þessi frumjötunn hafi átt afkomendur þar sem hann hafði ekki kynmök eða svokallað 

gýgjar gaman eins og fram kemur í Vafþrúðnismálum (gýgur er tröllkona). Vafþrúðnir 

svarar enn og aftur ,,Undir hendi vaxa / kváðu hrímþursi / mey og mög saman. / Fótur við 

fæti / gat ins fróða jötuns / sexhöfðaðan son.”147  

Hrímþursar kölluðu Ými nafninu Aurgelmir samkvæmt Snorra Eddu148 og er 

Snorri því búinn að blanda saman tveimur persónum í eina. Hér sjáum við hálfgert 

fjölskyldutré Óðins og bræðra hans þar sem allar jötnaættir koma frá langafa þeirra. Ýmir 

hefur ekki gýgjar gaman en það kemur ekki í veg fyrir að hann komi frá sér ættliðum en 

Ásgeir Blöndal telur að upphafleg merking orðsins Ýmir sé tvíkynja vera149 og þarf því 

ekki maka til að fjölga sér. Auðhumla, mjólkurkýrin, er því langamma þeirra bræðra. 

Óðinn og bræður hans drápu því langafa sinn til þess að skapa heiminn. Í blóði Ýmis 

drukknuðu allir jötnar en Bergelmir og kona hans lifðu af og héldu uppi jötna ættum.150 

Einnig samkvæmt Vafþrúðnismálum voru Bergelmir og Þrúðgelmir frændur Óðins og 

bræðra hans. Vafþrúðnismál endurspegla þá staðreynd að jötnar eru aðalandstæðingar ása. 

Hins vegar er sambandið flókið vegna þess að þeir eru líka forfeður ása.151 

  

                                                        143 Sjá Eddukvæði 1998:67 144 Sjá Eddukvæði 1998:62 145 Sjá Eddukvæði 1998:62 146 Sjá Eddukvæði 1998:62 147 Sjá Eddukvæði 1998:63 148 Sjá Snorra Edda 2006:16 149 Sjá Íslensk Orðsifjabók 2008:1165 150 Sjá Snorra Edda 2006:18 151 Sjá Ármann Jakobsson 2008:268 
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Lokaorð 
Það kemur manni oft á óvart hve margbrotin ein vera getur verið. Á meðan við 

mannfólkið förum eftir ákveðnum föstum reglum og lögmálum, lifum í þessum 

,,venjulega” heimi, þá eru til verur, til dæmis æsir og jötnar, sem lifa nánast stórkostlegu 

lífi án nokkurrar hafta. Þessar verur lifa út fyrir mörkin, án fastra reglna og lögmála, og 

eru í raun og veru á allt öðru stigi en við mannfólkið. Eins og fram kemur í Lokasennu 

eru guðirnir ,,sekir” um margt sem þau hafa gert, en í þeirra samfélagi er það daglegt 

brauð og jafnvel eðlilegt. Hvað Óðin varðar þá er hann ekkert frábrugðinn hinum 

guðunum. Óðinn notar krafta sína og kænsku gagnvart óvinum sínum, hann átti það til 

að beita valdi sínu, sjarma og töfrum þegar viðkom kvenfólki sem hann vildi næla í. Það 

skipti ekki máli hvort það voru ásynjur, jötunmeyjar eða eitthvað annað þar á milli. En 

Óðinn var líka elskandi eiginmaður og faðir, þrátt fyrir nokkur framhjáhöld sem voru í 

raun leyfð og tekin gild.  

 Óðinn gæti þó birst sem guð sem er með þráhyggju gagnvart öllu sem viðkemur 

valdinu á þekkingu, sem er vímugjafi hans. Hann notar sjálfspíningu á sjálfan sig til 

þess að öðlast kraft rúnanna þegar hann hangir í Aski Yggdrasil og sveltir sjálfan sig um 

leið. Einnig er líkamlegur sársauki og limlesting ekkert þegar kemur að aukinni 

þekkingu og valdi eins og sést þegar hann gefur Mími auga sitt að veði fyrir drykk af 

Mímisbrunni. Þetta virðist þó ekki vera nóg en hann hefur hrafnana sína, Huginn og 

Muninn, sem fljúga út á hverjum degi og færa honum fréttir og þekkingu. Hann á það 

líka til að ákalla völvurnar.  

Þrátt fyrir að Óðinn var einn af ásum, en ásar og jötnar áttu oft í málaskiptum, þá 

var hann skyldari þeim en margir héldu. Óðinn var ekki aðeins skyldur jötnum heldur 

var hann afkomandi jötna. Hann átti jötun og hrímþurs fyrir foreldra, og hinn gamli 

hrímþurs sem var upphafið að öllu saman var langafi hans. Óðinn tengdist líka í raun 

jötnum alla sína ævi. Sumt var betra en annað, en allt tengdist þó jötnum. Til dæmis má 

nefna þegar Óðinn stelur skáldamiðinum eða öðrum dýrgripum jötna, flekar fagrar 

jötunmeyjar eða verður fóstbróðir Loka, svo fátt eitt sé nefnt. 

Má vera að hann [Óðinn] hafi ævinlega verið tvöfaldur guð í roðinu [...] Þannig 

hafi hann getað verið í senn seiðkarl og fjölskyldufaðir, Ás og jötunn, og í honum hafi í 
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senn holdgerst festa og óróleiki heimsins.152 Ein skýringin á því hve fjölbreyttur og 

marglyndur Óðinn í raun og veru er, gæti verið vegna þess að við þekkjum hann úr 

rituðum heimildum, til dæmis Snorra Eddu og fornaldarsögum Norðurlanda. Þessi verk 

eru ekki kristileg þó þau sé tvímælalaust verk kristinna manna.  

 

    [...] Heill sá er kvað! 

    Heill sá er kann! 

    Njóti sá er nam  

    Heilir þeir er hlýddu!153 

                                                        152 Sjá Ármann Jakobsson 2009:98 153 Sjá Eddukvæði 1998:54 
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