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 Ágrip 

  

Í þessari ritgerð er áætlunin að kynna hina fornu guði Þór og Perkūnas. Ég legg áherslu á að 

greina persónuleika þeirra, bera þá saman og afneita þeirri kenningu að þeir séu jafngildir. Þar 

af leiðandi set ég fram eigin kenningu um hvernig Þór og Perkūnas tengjast saman og af 

hverju menn töldu þá vera sama guðinn.  

Í byrjun verður fjallað um uppruna beggja guðanna, orðsifjar nafna þeirra, sem og 

persónuleika þeirra, búnað og dýrkun. Næst verður gerð grein fyrir því af hverju þessi tveir 

guðir eru skilgreindir sem jafngildir. Þá verða bornir saman persónuleikar þeirra, gripir, óvinir 

og uppruni. Auk þess kemur fram ítarleg greining á mismun guðanna sem vekur spurningar 

um hvort þeir séu alveg eins eða jafngildir, eins og oft stendur í fræðibókum um goðafræði.  

Samkvæmt minni kenningu tengist Perkūnas Þór ekki sem jafngildur guð heldur sem 

eldri guð, sem gæti verið frekar faðir/móðir hans Þórs sem hét Fjörgyn(n). 
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1. Inngangur 

 

1.1 Val á efninu 

Þegar nemendur þurfa að ákveða um hvað þeir ætla að skrifa BA ritgerð sína, eru nánast 

alltaf tvennskonar ástæður: Sumir skrifa strax um það sem þeir hafa ástríðu fyrir en aðrir 

skrifa bara um eitthvað, eins hratt og hægt er, til að ljúka námi. Ég tilheyri örugglega fyrri 

hópnum. 

Þessi ritgerð tilheyrir BA námi í námsgreininni Íslenska sem annað mál. Ég lærði 

margt í náminu, svo sem málfræði, setningafræði, hljóðfræði, bókmenntir og þýðingafræði. 

Þótt allt þetta væri mikilvægt til að læra íslensku var það ekki nógu spennandi fyrir mig að 

skrifa um málfræði eða setningafræði enda er ég ekki sérstaklega góður í þeim fögum. Ég 

var hins vegar alltaf spenntur fyrir bókmenntum og goðafræði. En ástæða þess að ég valdi 

sérstaklega Perkūnas og Þór sem efni skýrist með aðeins lengri sögu:  

Ég er litháískur strákur sem kom til Íslands fyrir fjórum árum síðan. Ég kom með 

ævintýraþrá og með ótakmörkuð tækifæri í huga. Fljótlega byrjaði ég að læra íslensku sem 

er mjög ólík litháísku. Í byrjun var ég, eins og allir, með heimaþrá og glímdi við nýja 

reynslu sem tengdist Íslandi. Fljótt byrjaði ég að bera saman Ísland og Litháen. Íslendingar 

og Litháar voru alls ekki eins. Menning og landslagið á Íslandi var allt öðruvísi en heima, 

þar sem er flatlendi og ekkert sauðfé. Í þrjú ár fann ég lítið sameiginlegt á milli Íslands og 

Litháen. Allt sem tengdi okkur var að Íslendingar viðurkenndu sjálfstæði Litháens 1991 á 

undan öðrum þjóðum. En eitt haustið, í venjulegum bókmenntatíma, las ég rit Sölva 

Sveinssonar, Guðirnir okkar gömlu, ásamt Snorra Eddu og þar var ein setning sem fékk 

mig til að velja þetta efni. Í bókinni stóð að Perkūnas og Þór væru jafngildir! Samstundis 

hugsaði ég: Er það mögulegt? Ég var afar spenntur og vildi lesa meira um þetta fyrirbæri, 

en það voru næstum engar frekari upplýsingar að finna.  

Í framhaldi fannst mér að það væri frábær hugmynd að fræðast um merkilegustu og 

mest dýrkuðu guði í báðum löndum. Þarna tengjast tvær fornar menningar sem eru í meira 

en þrjú þúsund kílómetra fjarlægð hvor frá annarri en samt með sömu fornu 

guðafjölskylduna sem nær mörg hundruð ár aftur í tímann. 

Þessi ritgerð átti einungis að vera samanburður á milli Þórs og Perkūnas en hún 

þróaðist út í eitthvað meira en ég bjóst við. Í þessari ritgerð kem ég með þá kenningu að 

Perkūnas og Þór gætu mögulega tengst öðruvísi en stendur í flestum bókum. Þessi kenning 
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er ekki alveg sönnuð, en von mín er að þetta efni verði tekið til betri umfjöllunar af 

goðafræðingum í framtíðinni.  

1.2 Heimildir 

Mest af því sem kemur fram um Perkūnas er að finna í nokkrum bókum á litháísku eftir 

þekktustu goðafræðinga Litháen. Allar þessar bækur eru skrifaðar á árum 1990 til 1996. 

Bókin sem ég notaði mest til að lýsa Perkūnas heitir Senovės lietuviu Dievas Perkūnas, 

kalboje, tautosakoje ir istoriniuose šaltiniuose (Forni litháíski guðinn Perkūnas í 

tungumálinu, þjóðsögum og sögulegum ritum). Þessi bók er gefin út af Bókmennta- og 

þjóðfræðistofnun Litháen sem safnar saman öllum ritum, skjölum og þjóðsögum um 

Litháen. Hún var skrifuð af Nijolė Laurinkienė sem er vel metinn goðafræðingur í Litháen. 

Að auki nota ég aðrar bækur eftir Nobertas Vėlius og Pranė Dundulienė en þau eru 

þekktustu goðafræðingar Litháens. Vėlius hefur skrifað þriggja binda verk um goðafræði 

Litháens, ásamt verki, sem ég nýti mér, um heimildir sem varpa ljósi á goðafræði og trú 

Eystrasaltsríkjanna. Bókin eftir Dundulienė sem ég nýti mér heitir Senovės lietuviu 

mitologija ir religija (Forn litháísk goðafræði og trú) en hún hjálpaði mér að bera saman 

upplýsingar frá öllum þessum ólíku goðafræðingum.  

Í bók Vėliusar, Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (Heimildir um goðafræði og 

trú Eystrasalts) kemur fram að elstu upplýsingar um efnið séu frá 5. öld f.Kr. í riti sem var 

skrifað af Heródótusi. Seinna voru fleiri sögur líka skrifaðar af Tacítusi (Vėlius 1996:39).  

 

Á 13. öld, þegar Eystrasaltslönd voru ennþá heiðin, voru íbúar landsins eins og 

undir stækkunargleri heilaga rómverska ríkisins. Á þeim tíma var oft ráðist á 

Litháen af krossförunum. Margar heimildir um heiðna trú og þjóðsögur voru 

einmitt skrifaðar af krossförum og kristnum munkum sem ferðuðust um landið. 

Margt sem var skrifað dró auðvitað upp neikvæða mynd, en goðafræðingar fengu 

samt margar fornar verðmætar upplýsingar úr þessum heimildum. (Vėlius 

1996:41)  

 

Heimildir um Þór og Þórs-dýrkun koma aðallega frá gömlum íslenskum ritum eins 

og Eddukvæðum og Snorra Eddu. Þessar tvær bækur eru mikilvægustu heimildir okkar um 

norræna goðafræði. Eddukvæði voru lifandi í munnmælum þangað til á 13. öld, þegar þau 

voru skrifuð niður. Í inngangi sínum að nýlegri útgáfu á Eddukvæðum segir Gísli 

Sigurðsson: „Í Eddukvæðunum varðveittust minningar sem rekja má aftur til 

þjóðflutningatímans í Evrópu á 4. og 5. öld og með þeim geymdust sögur af goðmögnum 

og hetjum sem fólk þekkti til um allt hið germanska menningarsvæði löngu áður en kristni 

og latínumenntir bárust sunnan frá Miðjarðarhafi“ (Gísli Sigurðsson 1999:xi). Guðrún 

Nordal segir hins vegar að Snorra Edda hafa verið skrifuð á tímabilinu 1220-1230, 
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sennilega sem kennslubók í skáldskap. Og hún bætir við: „Snorra Edda er besta kennslubók 

sem völ er á til að kynnast heiðnum átrúnaði og gömlum kveðskap, bæði eddukvæðum og 

dróttkvæðum“ (Guðrún Nordal 2006:160). 

Síðan studdist ég líka við bækur af erlendum uppruna, eins og Thor the Wind Raiser 

eftir Richard Perkins (2001), Hammer of the North eftir Magnus Magnusson (1976), Gods 

and Myths of the Viking Age eftir Hilda Roderick Ellis Davidson (1964), In Search of Indo-

Europeans eftir James Patrick Mallory (1989) og Hugtök og heiti í norrænni goðafræði 

eftir Rudolf Simek (1984). Þessar bækur fjalla um margar heimildir um norræna goðafræði 

og trú sem eru bæði frá Íslandi og öðrum Norðurlöndum.  
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2. Perkūnas 

 

Mjög áhugavert er að í mörgum indóevrópskum tungumálum séu orð sem merkja guð og 

hafa sömu rót: Á latínu er orðið Deus, á sanskrít Devas, á litháísku Dievas, og á 

fornindverskri tungu Deva (Mallory 1990:82). Pranė Dundulienė segir að Litháar hafi haft 

einn æðstan guð sem skapaði alheiminn, menn og allt annað. Vitað er um þrjú nöfn á 

honum: Praamžius, Prakurimas og Ūkopirmas. Samkvæmt Dundulienė er hann líka skyldur 

guði frá Indlandi sem er talinn vera skapari alheimsins. Þessi guð átti þrjá syni sem hétu 

Perkūnas (sem var elstur), Patrimpas og Plikuolis. Perkūnas var með vald yfir himni og 

lofthjúpnum, Patrimas réði yfir jörðinni og Plikuolis yfir undirheimum. Það var einungis 

einn dagur þegar var haldin stórhátíð helguð Praamžius, en aðallega voru synir hans 

dýrkaðir og þá sérstaklega Perkūnas (Dundulienė 1990:24). 

Vėlius segir að þótt Perkūnas væri ekki æðsti og elsti guð allra guða, hafi hann samt 

verið merkilegasti guð í hinu heiðna Litháen (Vėlius 1995b:24; Dundulienė 1990:30). 

Goðafræðingar eru sammála um uppruna Perkūnas og telja að hann sé frá Indlandi. Flestir 

goðafræðingar eru sammála um að Indra sé jafngildur Perkūnas en Perkūnas sé jafngildur 

Þór (Sölvi Sveinsson 2006:66; Laurinkienė 1996:26). Þau voru öll þrumu- og himnaguðir. 

Þótt fólk óttaðist Perkūnas mest af guðum Litháa var hann mest dýrkaður af þeim 

(Laurinkienė 1996:13). Perkūnas var mjög réttlátur, hann varði fólk fyrir djöflum, hjálpaði 

því við landbúnað og var mjög þakklátur þegar fólk hjálpaði honum að drepa djöfla sem 

voru í dýraham. Þótt Perkūnas væri ekki meðal æðstu guða í Litháen, eins og Óðinn á 

Norðurlöndum, var hann jafn merkilegur fyrir Litháa.  

2.1 Orðsifjar nafnsins Perkūnas  

Það vita það ekki allir en litháíska er eitt íhaldsamasta indó-evrópska tungumál í heimi 

(Encyclopædia Britannica). Á litháísku þýðir Perkūnas þruma eða þrumur. Þetta orð finnst 

líka í fleiri baltneskum, rómönskum og slavneskum tungumálum. Á latínu er það Perkons, 

á prússnesku Percunis, á rússnesku Пeрун, á hvítrússnesku Пярун, á úkraínsku Пeрун, á 

pólsku Piorun og á tékknesku Perun (Laurinkienė 1996:27).  

Forn-Indverjar áttu líka himna- og eldingaguðinn Parjánya, sem er greinilega 

orðsifjafræðilega skyldur Perkūnas (Garrett 1871:450). Auk þess þýðir orðið Perun á 

sanskrít „stórkoslegur“ (Vėlius1995a:65). Sumir orðsifjafræðingar halda því fram að 

orðhlutinn Per tengist orðinu „perti“ sem þýðir að berja (Laurinkienė1996:27). Forn-

Litháar trúðu því að þrumur á himninum þýddu að annað hvort væri Perkūnas að rífast við 

einhvern eða hann var að smíða úr járni uppi á himninum (Laurinkienė 1996:27). Lettar 
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gáfu honum viðurnafnið „Debes bungotajs“ sem merkir trommuleikari himinsins (Vėlius 

1995a:64). 

Orðið Perkūnas er einnig notað um þrumur og er þá oft í fleirtölu, til dæmis í 

orðasambandinu „Kad tave, berneli, perkūnai daužytų!“ sem merkir „Að þrumurnar megi 

berja þig!“ (Laurinkienė 1996:29). Perkūnija er einnig nafnorð sem notað er um óveður 

með þrumum og eldingum. Í Litháen er þrumum oft lýst eins og náttúruhamförum en þá er 

talað um að það sé eins og Perkūnas sé að slá, berja, drynja og þruma.  

Margt í Litháen, svo sem eikartré, holt, steinar, vötn og ár, er nefnt eftir Perkūnas. 

Samtals eru 115 staðir í landinu taldir bera slík nöfn en einnig eru mörg samsett orð 

mynduð út frá orðinu Perkūnas (Laurinkienė 1996:33). 

2.2 Búnaður og útlit Perkūnas 

Búnaður Perkūnas, þ.e. hlutir sem eru í miklum tengslum við guðinn, eru ýmist farartæki 

eða vopn (Laurinkienė 1996:64). Perkūnas er lýst í litháískri goðafræði sem manni sem 

keyrir á vagni um himininn, sveiflandi svipu og malandi korn með kvörnum. Enn fremur er 

honum oft lýst eins og vopnuðum veiðimanni. „Fólk trúði að Perkūnas væri að veiða djöfla 

[…] Stundum ímynduðu menn sér Perkūnas eins og manneskju í eldrauðum fötum, með 

rautt hár og skegg, keyrandi eldkerru, með örvar, stríðsexi eða sverð í hendi “ (Laurinkienė 

1996:64). 

Eitt af mikilvægustu atriðunum sem tengjast Perkūnas eru tengsl hans við fjöll. Til 

forna var trúað að Perkūnas keyrði um fjöllin í þrumuveðri eða gerði eitthvað á fjöllum: 

„Fólk ímyndaði sér Perkūnas með mikið hvítt skegg, keyrandi upp á grýttum fjöllum svo 

hratt að það gneistaði af hjólunum, en fyrir vagn hans voru spenntir tveir hestar […]. 

Þannig skrölti Perkūnas niður brekkunna“ (Laurinkienė 1996:93). Þannig ímyndaði fólk sér 

að Perkūnas keyrði uppi á fjöllum og þess vegna mynduðust þrumur. 

Perkūnas átti sérstakt ökutæki sem í flestum sögum var lýst eins og kerru, sem var 

dregin af hestum eða geitum. Laurinkienė lýsir svo hvernig Litháar héldu að þrumur 

mynduðust, en nokkrar ólíkar kenningar voru uppi um það efni:  

Þruma myndast vegna hjólaskröltsins, sem heyrðist á meðan Perkūnas var 

keyrandi uppi í himninum Mjög oft er vagnhjólunum hans Perkūnas lýst sem 

logandi: Perkūnas keyrir uppi á himninum og horfir á jörðina og sér hvað fólk er 

að gera; þegar hann reiðist byrjar hann að keyra hratt, þess vegna kemur skrölt og 

þruma […]. Perkūnas keyrir á vagni um himininn, hann er með langa svipu, þegar 

hann slær með henni kemur elding. (Laurinkienė 1996:65) 

 

Dundulienė lýsir aftur á móti Perkūnas sem knapa sem reið hesti sem var með 

vængi. Hesturinn var kallaður eldur vegna þess að hann merkti sér leið með eldi eða 
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eldingum. Úr nösum hans kom eldur en úr eyrunum kom reykur, en fæturnir voru eins og 

heit kol. Í sumum goðsögum er sagt að Perkūnas aki á milli skýja á vagni með brennandi 

hjólum en fyrir vagninn eru spenntir logandi hestar með vængi (Dundulienė1990:31). 

Í gömlum gátum Perkūnas var líkt við ýmis dýr, til dæmis hneggjandi stóðhest, 

baulandi tarf eða öskrandi geithafur (Dundulienė 1990:31). Það er líka sagt að fólk hafði 

séð Perkūnas eins og risastóran örn: 

Einu sinni fór vinnumaður að nafni Bauža út úr skóginum og út á graslendi og 

lagðist á jörðina til að hvíla sig. Svo allt í einu heyrði hann stórkostlegan 

þrumuhávaða á himninum, þvílíkt hringl frá hljóðfæri að hann fékk hellu fyrir 

eyrun. Þegar hann leit upp sá hann risastóran fugl fljúgandi á himninum og 

haldandi á einhvers konar hljóðfæri. Hann var að spila fljúgandi frá vestri til 

austurs. Þvílíkt kraftaverk sá hann í nokkur skipti. Vinnumaðurinn vissi að það 

var guðinn Perkūnas. Seinna greip þessi guð Bauža, tók hann með sér upp í 

himininn, sleit hann í sundur og kastaði á jörðina. Þar sem ákveðinn 

líkamspartur datt fékk fólk veiki þess líkamsparts, til dæmis fengu Prússar 

maga, svo þeir urðu gráðugir, Pólverjar fengur hendur, svo þeir gátu aldrei 

lokið neinu verkefni og svo framvegis. (Dundulienė 1990:31) 

 

Eins og áður var nefnt var geitin líka meðal eigna Perkūnas. Hún var í sama hlutverki og 

hestar hans: „Perkūnas gamli hafði spennt geit fyrir vagn sinn og notaði hana til að keyra 

um himininn“ (Laurinkienė1996:104). Geitin var dýr Perkūnas og auk þess var einn fugl 

nefndur perkūnas-geitin (Capella gallinago). Fuglinn er með langan gogg, marglitt bak og 

hvíta bringu og býr nálægt litlum vötnum. Laurinkienė hefur fundið litla sögu þar sem 

stendur: „Það er fugl sem nefnist perkūnas-geitin. Það er sagt að þegar þrumuveður sé 

yfirvofandi byrji þessi fugl að öskra, þannig að hann tilkynnir um komu Perkūnas. […] 

Perkūnas-geitin er kölluð geit út af gaggi hans sem boðar storm og þrumur. Auk þess þegar 

hann gaggar á gjallandi hátt kemur strax elding“ (Laurinkienė 1996:104-105).  

Perkūnas var líka með hamar. Stundum var þessi hamar kallaður exi. Ólíkt Þór var 

Perkūnas líka með vopn sem leit út eins og litlar axir: „Á meðan hún var að tína ber í 

skóginum sá hún nálægt sér körfuvíði sem Perkūnas hjó, en undir körfuvíðinum fann hún 

svarta exi“ (Laurinkienė 1996:109). Samkvæmt fornfræðingum eru svoleiðis axir 

skartgripir frá steinöld sem fólk kallaði Perkūnas-byssukúlur (Laurinkienė 1996:131). 

Laurinkienė segir að þegar Perkūnas skaut þessari byssukúlu festist hún í jörðinni svo djúpt 

að hún kom ekki upp aftur fyrr en eftir mörg ár. Í sumum þjóðsögum var sagt að hún festist 

ofan í jörðinni: „þegar djöfull er skotinn fer byssukúlan hans Perkūnas 42 fet ofan í jörðina 

og hvert ár færist hún upp um 6 fet. Eftir sjö ár kemur hún aftur upp á yfirborð jarðar“ 

(Laurinkienė 1996:110). 

Annað mjög mikilvægt fyrirbæri sem tengdist Perkūnas var eikin. Allir vissu að 

eikin var tré Perkūnas. Eikarlundir voru mjög vel varðveittir og jafnvel heilagir. Það var 
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ekki leyft að brjóta svo mikið sem eina trjágrein af eik inni í skóginum, annars var manni 

hegnt fyrir það (Laurinkienė 1996:98). Í eikarlundum voru haldnar alls konar helgiathafnir 

fyrir Perkūnas. Í Dyflinni hefur líka fundist eikarlundur sem var helgaður germanska 

þrumuguðinum Þór (Laurinkienė 1996:98). Litháar, eins og Íslendingar, trúðu á heimstré, á 

Íslandi það var Yggdrasill en í Litháen eikin (Laurinkienė 1996:99). Í bók Laurinkienė er 

spurt af hverju Perkūnas var svo tengdur eikinni. Svarið var það að eikin var skilgreind sem 

tré sem liggur á milli guða og mannfólksins (Laurinkienė 1996:100). 

2.3 Persónuleiki Perkūnas  

Perkūnas var mjög réttlátur guð. Hann var næstum eins og dómari allra. Þrátt fyrir að 

einhver maður væri þrumu lostinn þá voru tvær ólíkar útskýringar á því fyrirbæri: Í fyrsta 

lagi var trúað að maður væri mjög heppinn og jafnvel heilagur ef hann væri þrumu lostinn. 

Í gömlum fornum sögum var sagt að þrumu lostinn maður færi beint til himnaríkis 

(Laurinkienė 1996:137). Til dæmis er í sumum fornsögum lýst rifildi á milli Perkūnas og 

djöfulsins:  

 

Perkūnas: Ég skal slá þig með þrumu. 

Djöfull: Ég skal fela mig í steini. 

Perkūnas: Ég skal slá steininn. 

Djöfull: Ég skal fela mig inn í manni. 

Perkūnas: Ég skal taka sál mannsins til mín. 

(Laurinkienė1996:185) 

 

En í öðru lagi var Perkūnas að refsa vondu fólki (Laurinkienė 1996:137). Það var sagt að 

hann væri mjög þolinmóður, hann beið þess mjög lengi að maður breytti rétt en ef maður 

gerði það ekki þá sló Perkūnas þrumu í manninn þannig að hann fór beint til helvítis 

(Laurinkienė 1996:137). Hér getum við að mínu mati séð áhrif frá kristinni trú. Perkūnas, 

eins og guð í kristinni trú, ákveður hvort maður fari til himnaríkis eða til helvítis. Perkūnas 

ræður lífi og dauða, hvað sé rétt og hvað rangt. Í þessum tilvikum getum við séð að fólk 

lagði að jöfnu Perkūnas og hinn kristna guð. Þrátt fyrir að Perkūnas væri ekki alfaðir guða í 

Litháen getum við samt séð að hann hafði mjög sterk áhrif í samfélaginu á þessu tímabili. 

Perkūnas var frjósemisguð. Hann réði því hvenær fólk átti að gróðursetja fræ í 

jörðina, hvort korn og aðrar plöntur yxu vel eða ekki. Það var stranglega bannað að 

gróðursetja eða vinna einhverja vinnu sem tengdist landbúnaði, áður en fyrsta þruman kom. 

Menn trúðu því að yfir veturinn byggi öll vond orka og jafnvel djöfullinn sjálfur í jörðinni 

(Laurinkienė 1996:117). Trúað var að Perkūnas væri sendill vorsins og kraftur sem 

endurnýjaði náttúruna með því að kasta þrumu í jörðina og reka í burtu alla vonda orku úr 

henni. Áður en fyrsta þruman kom var bannað að sitja á steinum, fara í sund, labba 
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berfættur eða kveikja eld úti. Í suðurhluta Litháen var nokkuð skemmtileg trú á að fólk ætti 

eftir fyrsta þrumu vorsins að fara úr fötum og velta sér á jörðinni þrisvar sinum til að fá 

hamingju allt árið. Menn trúðu að best væri að gera þetta án fata til að fá betra samband við 

jörðina (Laurinkienė 1996:117-118). 

Það eru margar sögur í bókinni hennar Laurinkienė sem fjalla um hvernig Perkūnas 

var örlátur, réttlátur og fór vel með fólkið. Það eru töluvert margar sögur um hvernig 

einhver maður hjálpar Perkūnas að drepa djöfla. Að launum gaf Perkūnas viðkomandi 

sérstaka byssu sem missti aldrei marks. Önnur laun voru þau að maður varð 

hamingjusamur allt sitt líf. En það eru nokkrar sögur um Perkūnas sem lýsa því þegar hann 

var mjög strangur og grimmur við fólkið.  

Það er ein saga úr forn-litháískri goðafræði í bók Dundulienė sem sýnir okkur vel 

grimmari hlið Perkūnas:  

 

Perkūnas lék á bónda einn og tók dóttur hans. Hann tók þessa stelpu upp í 

himnaríki til sín og bjó hún þar í mörg ár. Einu sinni leyfði hann konu sinni að 

fara heim til sín í brúðkaup systur sinnar. En hún mátti ekki segja neinum frá 

lífi sínu og Perkūnas. Hún lofaði að gera það ekki. Þegar hún var heima í 

veislunni voru allir mjög ánægðir að sjá hana og líka mjög forvitnir um líf 

hennar. Hún sagði að hún mætti ekkert segja. Bræður hennar gáfu henni mikið 

að drekka en þegar hún var drukkin sagði hún frá öllu sem gerðist í lífi hennar 

með Perkūnas. Þegar hún kom heim voru Perkūnas og börnin hennar ekki 

lengur þar, kastalinn var horfinn. Hún bað sólina að hjálpa sér að finna 

fjölskyldu sína. Sólin sagði að Perkūnas væri fluttur langt í burtu í kastala sem 

var í glerfjöllum og enginn maður mætti koma inn. Konan bað nokkra guði um 

hjálp til að gera henni kleift að komast upp í þennan kastala. Hún fékk sérstaka 

skó sem gerðu henni kleif að klifra upp í þennan glerkastala. Eftir margra daga 

ferð tókst henni að komast upp. Hún var mjög þreytt og sár á fótunum. Þegar 

hún sá Perkūnas spurði hún af hverju hann hefði flutt og skilið hana eftir. 

Perkūnas var mjög reiður og svaraði að hún hefði svíkið hann, svo greip hana 

hana og reif hana í sundur.(Dundulienė 1990:36) 

 

Samkvæmt þessari sögu getum við séð að Perkūnas var ekki bara góður og réttlátur guð 

heldur grimmur, strangur og reiður. Þótt hann fyrirgæfi konu sinni ekki, gaf hann henni 

tækifæri til að lifa, hann gaf í skyn að hún mætti aldrei koma heim aftur. Í heild, ef hugað 

er að öllum fornum sögum, þá eru einungis nokkrar sögur um Perkūnas sem lýsa því þegar 

hann var grimmur við fólk. Í flestum sögum í goðafræði Litháen er Perkūnas alltaf strangur 

og réttlátur, ekki einungis við fólkið heldur líka við ýmis himintungl. Sem dæmi má nefna 

gamalt söngljóð sem birtist í forn-litháískum og latneskum sögum og söngvum: 
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Brúðkaup mánaðarins 

Máni giftist Sólinni 

hið fyrsta vor. 

Sólin vaknaði snemma, 

máninn varð eftir, 

máninn labbaði aleinn, 

svaf með morgunstjörnu. 

 

Perkūnas var mjög reiður. 

Með sverði skipti hann honum í tvennt 

Af hverju ertu aðskilinn frá sólinni? 

Svafstu með morgunstjörnu? 

Labbaðir þú aleinn um nóttina? 

(Laurinkienė 1996:129) 

 

Að mínu mati sýnir þetta söngljóð mjög vel hversu áhrifamikill, réttlátur og dómharður 

Perkūnas var við hvern sem var. Að auki er þetta mjög flott útskýring á því af hverju 

tunglið er stundum hálft en stundum fullt. 

2.4 Helgisiðir tengdir Perkūnas 

Það koma fram tvær ákveðnar skoðanir í bókinni hennar Laurinkienė um blót í Litháen. 

Sumir segja að það hafi ekki verið til neinar styttur eða skurðgoð af guðum. Aðrir segja að 

það hafi verið sérstakir staðir þar sem guðirnir voru blótaðir og alls konar helgisiðir voru 

framkvæmdir af spámönum sem þekktu allskonar galdra. Eftir margra ára deilur kom í ljós 

að menn höfðu sagt satt um þessa heilögu staði. Menn telja að þessir staðir hafi alltaf verið 

í eikarlundum en núna í dag eru þeir ekki lengur til. Fyrir þúsund árum voru stórir 

eikarkógar bæði í Prússlandi og Litháen og þessir heilögu staðir leyndust djúpt inni í 

þessum skógum. Laurinkienė fjallar um mjög sérstakan stað sem hét Romuvė og samkvæmt 

mörgum goðafræðingum og fornfræðingum var þessi staður helsti blótstaðurinn fyrir 

Prússa, Letta, Litháa og alla aðra baltneska ættflokka (Laurinkienė 1996:74, Davidsson 

1981:87). 

Á staðnum logaði heilagur eldur sem nokkrar hreinar meyjar pössuðu að dæi ekki út, 

annars þurftu þær að gjalda fyrir með lífi sínu. Fyrir Perkūnas fórnuðu menn yfirleit geit. 

Geitin var steikt hjá heilögum eikartrjám, svo var hún borðuð og drukkið til næsta dags 

(Laurinkienė 1996:76). 

Í sömu bók er lifandi lýsing á því hvernig dýrafórnir fyrir Perkūnas fóru fram: 

 

Þegar allir ákváðu einhvern tíma að fórna dýri fyrir Perkūnas, þá kom fólk af 

fjórum, jafnvel sex sveitabæjum saman. Ef það var mikill fjöldi af fólki þá 

keyptu allir saman eitt naut og svo kom fólkið saman í einu húsi. Þar var 

kveiktur stór eldur, konur komu með hveiti og gerðu brauðdeigið. Nautið var 
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tekið til æðsta spámannsins sem setti báðar hendur á nautið og bað alla guði að 

þeir helguðu þessa heilögu hátíð og helguðu líka þetta kjöt og brauðið. Þannig 

var gert til þess að fólkið fengi rétt til að fórna dýrinu. Síðan var nautið tekið 

inn í gripahúsið þar sem allir voru látnir labba í kringum fórnarlambið. Síðan 

lagði spámaðurinn hníf í fórnardýrið með ákveðnum orðum. Blóðinu var ekki 

leyft að falla á jörðina heldur voru allir látnir maka því á sig. Síðan var kveiktur 

stór eldur, konur bjuggu til brauð og kleinur sem karlmenn köstuðu yfir eldinn 

fyrir hvern annan þangað til brauðið var bakað. Síðan borðuðu allir kjöt og 

drukku mjöð. (Laurinkienė 1996:76)  

 

Einn helgisiður var öðrum algengari. Þegar kom þrumuveður voru bændur hræddir 

við þrumurnar svo það sem þeir gerðu var að taka stóra bita af svínakjöti á axlir sínar, 

hlaupa út og öskra: Gættu þess Perkūnas að skaða ekki akur minn, þá skal ég skal gefa þér 

þetta kjöt. Þegar þrumuveðrinu slotaði gat bóndinn borða kjötið sjálfur (Laurinkienė 

1996:79). 

Þessar litlu sögur sanna fyrir okkur hversu hrætt fólk var við Perkūnas. Hann bar 

ábyrgð á landbúnaði, frjósemi og veðri, hann passaði jafnvel fólk frá djöflum. Perkūnas var 

fulltrúi þeirra gilda sem skiptu mestu máli fyrir fólk á þessum tíma. Ekki má gleyma að 

Perkūnas var líka stríðs- og orrustuguð. Frá 13. öld til 16. aldar, í meira en þrjú hundruð ár, 

voru Litháar í stríði við krossfara sem boðuðu kaþólska trú. Perkūnas var langvinsælasti 

heiðni guðinn, og að mínu mati hafði þetta langa og erfiða stríð mjög mikil áhrif á lýðhylli 

hans. 
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3. Þór 

 

 

Í norræni goðafræði er Þór tengdur Perkūnas (Dowden 2000:79). Hann, eins og Perkūnas, 

er náskyldur fornindverska þrumuguðinum Indra (Sölvi Sveinsson 2006:66). Í goðafræði 

Grikkja og Rómverja eru hliðstæður Þórs Seifur og Júpíter. Þór er þrumuguð. Hann var 

einnig kallaður Ása-Þór eða Öku-Þór (Simek 1993:288 ). Þór er elsti sonur Óðins og 

Jarðar, eiginmaður Sifjar. Hann á tvö börn með Sif, Þrúði og Móða, og einnig soninn 

Magna með jötunmeynni Járnsöxu. Þór var vel þekktur fyrir að vera sterkastur guða, 

verndari manna og Ása. Þór stýrir þrumum og eldingum, vindi og rigningu, með öðrum 

orðum veðrinu sem skiptir mestu máli í landbúnaði. Að auki er Þór mjög herskár, hann 

berst við jötna og við Miðgarðsorm í Ragnarökum. Samkvæmt Sölva Sveinssyni var Þór 

mest dýrkaður af fornum guðum á öllum Norðurlöndum og reyndar víðar (Sölvi Sveinsson 

2006:67). 

3.1 Orðsifjar nafnsins Þórs 

Nafnið Þór á germönskum málum er Thor eða Donar en á forn-ensku Þunor, á dönsku 

Torden, Tordon í sænsku, Þórr á norrænu (Simek 1993:280, Sölvi Sveinsson 2006:64). Öll 

þessi nöfn þýða þrumur. Fimmtudagur var Þórsdagur samkvæmt fornu tímatali en þetta 

nafn er líka skylt enska orðinu Thursday eða forn-enska orðinu þursdæg sem bókstaflega 

þýðir Þórs dagur (Encyclopedia Britanica). Samkvæmt Dundulienė var fimmtudagur 

(stundum föstudagur) líka dagur Perkūnas (Dundulienė 1990:28).  

Íslenska, danska, norska og sænska eru norður-germönsk mál sem tengjast vestur-

germönskum málum þannig að þau koma öll frá sömu indó-evrópsku rótinni. Á öllum 

þessum germönsku málum má finna orð yfir þrumuguð sem eru næstum því eins. En 

litháíska er af annarri grein, sem kallast baltnesk-slavnesk. Þess vegna er orðið Perkūnas 

líkt hliðstæðum orðum á öðrum slavneskum málum. Engu að síður eru persónuleikar 

Perkūnas og Þórs mjög líkir.  

3.2 Búnaður og útlit Þórs 

Útlit Þórs er talið vera mjög svipað og Perkūnas. Sölvi Sveinsson segir að Þór hafi verið 

guð himins, skapari storma og óveðra, stjórnandi eldinga og að hann hafi litið út eins og 

maður með rautt hár og með skegg, slútandi augnabrúnir og leiftrandi augu (Sölvi 

Sveinsson 2006:67). Oft hann er teiknaður eins og sterkbyggður víkingur með hamarinn í 

hendinni. Hamarinn er tákn Þórs og heitir Mjölnir eða Mjöllnir, sá sem malar hluti þannig 
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að þeir verða eins og mjöl eða mjöll (Sölvi Sveinsson 2006:66). En Mjölnir var ekki 

einungis notaður til að drepa jötna og risa heldur hann var notaður í brúðkaupum. 

Hamarinn var setur á hné hjónaefnanna sem hluti af einhvers konar helgisið (Simek 

1993:172). Þannig fékk Þór hamar sinn til baka í Þrymskviðu eftir að honum hafði verð 

stolið af jötninum Þrym. Magnus Magnusson heldur því fram að samkvæmt orðsifjafræði 

þýði Mjölnir elding (Magnusson 1976:68). Til að halda á Mjölni notaði Þór járnglófa, enda 

gerði þessi glófi honum kleift að splundra gjóti og steinum. Sérstakt töfrabelti, svonefndar 

meginjarðir, juku honum afl þegar hann herti það um mittið. Hann keyrði um á kerru sem 

hann spennti fyrir tvær heilagar geitur, og þegar hann ók um himininn þrumaði og dundi 

kerra hans, jörðin skalf og eldingar sáust (Magnusson 1976:67). Þessar heilögu geitur voru 

ekki einungis dráttardýr heldur nesti Þórs. Á hverju kvöldi borðaði hann þessar geitur en að 

morgni tók hann Mjölni og helgaði beinin af þessum geitum og endurvakti þær til lífsins. 

Það er til ein goðsögn um Þór og geitur hans þegar hann gisti hjá mennskum bónda. Eins 

og alltaf borðaði hann geiturnar og fór að sofa. Einn bóndasonur fór að leika sér með bein 

geitanna og braut eitt bein. Þegar Þór vaknaði endurvakti hann geiturnar og sá að önnur 

þeirra var fótbrotin. Þór varð mjög reiður. Bóndi bað afsökunar og gaf honum soninn sem 

hét Þjálfi og systur hans Röskvu. Röskva og Þjálfi þjónuðu Þór eftir þetta og hjálpuðu 

honum að berjast gegn jötnum (Snorri Sturluson 2006:211).  

3.3 Persónuleiki Þórs 

Samkvæmt eddukvæðunum var Þór var frekar mikill mat- og drykkjumaður. Þar eru sögur 

sem lýsa hversu mikið hann gat borðað og drukkið. Að mínu mati er besta lýsingin á 

matarlyst hans í Þrymskviðu. Þar er sagt að hann borðaði átta laxa, einn uxa, og drakk þrjú 

ker mjaðar. (Eddukvæði 1999:137) 

Samkvæmt Sölva Sveinssyni er Þór „ rauðhærður og rauðskeggjaður, 

stórkarlalegur, funabráður með leiftrandi augu, fremur grunnhygginn og einfaldur í sniðum 

en samkvæmur sjálfum sér í baráttunni við jötna“ (Sölvi Sveinsson 2006:67). Segir hann 

ekki einfaldlega að Þór sé treggáfaður guð? Magnus Magnusson lýsir Þór á mjög svipaðan 

hátt: 

In the later literary myths, Thór frequently emerges as comic rather than as a 

serious figure: big, bluff and boisterous, Gargantuan in appetite but not 

overburdened with intelligence. Indeed, the professional court-poets of the 

Viking world tended to sneer at him when comparing him to Óðin: 

 

Óðin has earls 

Who fall in the battle, 

But Thór has the race of the slaves. (Magnuson 1976:69) 
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Þetta mat Snorra og Magnus Magnusson byggir vafalítið á sögum eins og Þrymskviðu og 

„Ferð Þórs til Útgarða-Loka“. Í Þrymskviðu vildi Þór ekki klæða sig eins og kona en Loki 

þaggaði niður í honum: 

Þá kvað það Þór, 

þrúðugur ás: 

„Mig munu æsir 

argan kalla 

ef eg bindast læt 

brúðar líni.“ 

 

Þá kvað það Loki 

Laufeyjar sonur: 

„Þegi þú, Þór, 

þeirra orða! 

Þegar munu jötnar 

Ásgarð búa 

nema þú þinn hamar 

þér um heimtir.“ (Eddukvæði1999:135) 

 

 

Hér getum við séð að Þór færir ekki mjög góð rök fyrir máli sínu. Hann bíður að minnsta 

kosti lægri hlut fyrir Loka sem eiginlega niðurlægir Þór með því að þagga niður í honum. 

Það sýnir okkur að Loki var gáfaðri en Þór.  

Í Snorra Eddu er skrifuð saga um ferð Þórs til Útgarða-Loka þar sem birtast 

styrkleikar og veikleikar Þórs. Í fyrsta lagi réðst Þór á risa sem hét Skrýmir. Skrýmir var 

sofandi undir eikartré og hann var svo stór að jörðin skalf vegna hrota hans. Þór sló risann 

þrisvar sinnum með hamrinum sínum en ekkert gerðist. Þá spurði risinn hvort einhver lauf 

hefðu dottið á höfuð hans eða hvort akarn hefði nokkuð fallið á höfuð hans eða hvort 

nokkrir fuglar sætu í trénu yfir honum og að tros nokkuð af kvistunum hefði fallið í höfuðið 

á honum. Þór brá mikið vegna þess að Mjölnir gerði engan skaða (Snorri Sturluson 

2006:214). Síðan heimsótti Þór Útgarða-Loka í borginni hans þar sem Útgarða-Loki lagði 

þrautir fyrir hvern og einn. Þór vildi taka þátt í drykkjukeppni. Útgarða-Loki sagði að allir 

jötnar drykkju úr horninu í einum sopa. Þór drakk eins mikið og hann gat, og tók sér bara 

hlé til að anda. Hann leit á hornið og sá að yfirborðið hafði ekki lækkað mikið svo hann tók 

annan sopa. Hann tók eftir að yfirborðið var ekki að lækka og hætti því. Útgarða-Loki sagði 

að Þór væri ekki eins öflugur eins og allir töldu. Þór var mjög ákafur til að taka næsta leik. 

Útgarða-Loki kom með leik fyrir unga sveina; að hefja upp af jörðu kött hans. En kötturinn 

var svo hár að Þór hafði ekki erindi sem erfiði. Þór var mjög reiður, skoraði hann allra 

viðstadda í glímu við sig. Útgarða-Loki svaraði að hann sæi enga menn sem mundi lítilræði  

þykja að fást við hann. Kallaði þá Útgarða-Loki- fóstru sína Elli. Þótt Þór reyndi mjög 
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mikið var hún ótrúlega sterk og kom Þór niður á annað hnéð. Þannig tapaði Þór í öllum 

leikjum hjá Útgarða-Loka. Þegar Þór var á leiðinni heim sagði Útgarða-Loki að Þór væri 

betri en hann teldi sig vera. Útgarða-Loki sagði að hann hefði aldrei látið Þór koma til 

borgarinnar ef hann hefði vitað um kraftinn sem Þór hafði og að hann myndi skapa svo 

mikil vandræði. Það kom í ljós að þau þrjú högg sem Þór gaf Skrými sköpuðu þrjá dali sem 

hver og einn var dýpri en hinir fyrri. Hornið sem hann drakk af var tengt sjónum og sagði 

Útgarða-Loki að Þór myndi sjá hversu mikið hefði hann drukkið á sjónum og skýrði þetta 

sem mun flóðs og fjöru. Síðan sagði Útgarða-Loki að allir hefðu hræðst þegar Þór lyfti 

kettinum, sem var ekkert annað en Miðgarðsormur, á einum fæti. Og síðast nefndi hann að 

gamla kerlingin sem Þór glímdi við var ekkert annað en elli, þ.e. gamals aldur, sem verður 

óhjákvæmilega öllum að falli. Þór var svo reiður að hann sveiflaði með hamrinum sínum 

og vildi slá til Útgarða-Loka en hann, borgin hans og allt, sem var í kringum þá, hvarf og 

skildi ekkert eftir annað en flatlendi (Snorri Sturluson 2006:212-220). 

Út frá þessari sögu get ég ályktað að Þór er sterkur en ekki almáttugur. Hann er 

takmarkaður, eins og manneskja. Í þessari goðsögn er Þór frekar eins og yfirnáttúrleg hetja 

en ekki almáttugur guð. Hann er ekki fróður, ekki einu sinni nógu gáfaður til að skynja að 

Útgarða-Loki er að leika sér að honum og það að eru sjónhverfingar sem notaðar eru gegn 

honum. Meira að segja lét Útigarða-Loki sig hverfa og Þór gat ekkert gert. Gat elsti sonur 

Óðins, þrumuguð himins, ekki gert neitt? Mér finnst áhugaverðasti hluti frásagnarinnar sá 

partur þegar er leikið á Þór svo hann er niðurlægður af óvinum sínum. Þótt hann sýndi 

styrkleika sinn sýnir þetta mér samt að hann var takmarkaður guð og gat fremur notað 

vöðva sína í blindri reiði en skynsemi. 

3.4 Helgisiðir tengdir Þór. 

Þór var mest dýrkaður hinna heiðnu guða í Vestur-Noregi og á Íslandi. Sennilega bjó sama 

fólkið í Vestur-Noregi og fluttu til Íslands. Reyndar eru til sögur um hvernig Þór hjálpaði 

landsnámsmönnum að finna Ísland. Rudolf Simek fjallar um hvernig landsnámsmenn settu 

traust sitt á Þór þegar að því kom að velja bústað. Þeir flutu með sér öndvegissúlur frá 

Noregi sem voru annað hvort útskornar með Þórsmynd eða helgaðar Þór með reginnöglum. 

Þeir köstuðu öndvegissúlum fyrir borð þegar þeir sáu land. Síðan settust þeir að þar sem 

súlurnar rak á land (Simek1993:278). 

Í öllum hinum norræna heimi hafa fundist margar Þórsstyttur. Yfirleit eru þær 

maður sem heldur um skegg sitt með báðum höndum en stundum er hann með Þórshamar á 

hnjám. Stundum renna þessar tvær myndir saman. Algengt var einnig að fólk hengdi á sig 

litla Þórshamra úr málmi. Það eru til ritaðar heimildir sem vitna um útbreidda Þórsdýrkun: 



18 

 

þrír rúnasteinar í Danmörku frá 10. öld og einn í Svíþjóð (Simek 1993:279). Þór hefur verið 

mikið dýrkaður en það hafa ekki fundist neinir helgistaðir. Þótt Íslendingar tækju kristna 

trú, voru Þórshamrar ennþá notaðir eins og krossar. Eiginlega var erfiðast að útrýma Þór 

hjá kristnu fólki. Það eru til sögur um íslenskar konur sem sögðu kristnum trúboða að Þór 

vildi bjóða Kristi til bardaga (Davidsson 1981:73). Allt sem er eftir af Þórs-dýrkun nú á 

dögum eru margir staðir með örnefnum sem fela í sér nafn hans. Hér má nefna Þórsmörk, 

Þórshöfn, Thunor, Torslunde, og jafnvel á Írlandi hefur örnefnið Coill Tomair sömu 

merkingu, en það rakið aftur til ársins 1000. Þar að auki mun enska örnefnið Thurstable – 

Þórssúla, einnig vísa til Þórsdýrkunar (Simek 1993:279). 
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4. Samanburður 

 

4.1 Sameiginleg einkenni beggja guða 

Þótt Perkūnas og Þór hafi verið dýrkaðir í ólíkum menningarheimum eiga þeir samt margt 

sameiginlegt. Báðir eru þeir þrumu-, himna- og frjósemisguðir. Perkūnas var stundum lýst 

þannig að hann væri með hvítt eða grátt hár en stundum líta þeir báðir út á svipaðan hátt: 

Með eldrautt hár, skegg og miklar augnabrúnir, ásamt því að hafa logandi eða leiftrandi 

augu. Báðir keyrðu tvíhjóla kerru sem tvær geitur voru spenntar fyrir, á leiðinni þrumaði 

kerran og dundi, jörð skalf og eldingar leiftruðu. Þannig útskýrðu Forn-Litháar fyrirbærin 

þrumur og eldingar. Reyndar eru þrumur alls ekki algengar á Íslandi þannig að ætla má að 

uppruna þessara lýsinga um Þór megi leita í öðrum löndum, og koma hugsanlega 

upphaflega frá Indlandi. Áhugavert er að Perkūnas og Þór hafa afar mannlega eiginleika, 

þeir eru ekki eins og guðir sem eru hátt uppi og horfa niður á fólkið, heldur eins og guðir 

sem taka þátt í mannlegu lífi.  

Annað sem tengir Perkūnas og Þór eru hlutir eða búnaður sem þeir notuðu. Fyrst má 

nefna að helsta tákn og vopn Þórs er hamarinn Mjölnir, sem hann notaði til að berja á 

óvinum sínum. Helsta tákn og vopn Perkūnas er öxi, eða sverð og oft var sagt að hann 

kastaði litlum öxum í jörðina sem hétu Perkūnas byssukúlur. Nokkrar heimildir fjallar um 

Perkūnas sem járnsmið, sem hafði hamar. Samkvæmt Vėlius var í gömlum goðsögnum sagt 

að helsta vopn Perkūnas væri kylfa. Hann færir rök fyrir því að kylfan hafi verið notuð í 

öllum frumstæðum samfélögum, eins og til dæmis af Heraklesi í Grikklandi til forna og 

sumar hetjur í gamla Rússlandi notuðu þetta vopn líka. Með þróun samfélagsins var 

Perkūnas síðan vopnaður hamrinum (Vėlius 1995a:257). 

Mjög áhugaverðar sögur eru nefndar í bók Dundulienė. Hún talar um skriflegar 

heimildir frá 14. öld sem fjalla um Jeronimas Prahiskis, mann sem fann ættflokk í Litháen 

sem dýrkaði sól og beindi bænum sínum til ótrúlega stórs járnsmíða-hamars (Dundulienė 

1990:43). Auk þess segir hún að í mörgum goðsögnum hélt fólk að Perkūnas væri 

járnsmiður æðsta guðsins og tengist hann þannig við marga aðra guði eins og Hefaístús í 

Grikklandi, Ilmarin í Finnlandi og Þór á Íslandi (Dundulienė 1990:43). 

Eikartré er annað merkilegt frumefni í dýrkun þessara guða, sérstaklega í tilviki 

Perkūnas. Á Íslandi var eikartré ekki lykilatriði fyrir Þórsdýrkun, en það má vera að það sé 

vegna þess að eikartré voru ekki til á Íslandi. En á Írlandi var sérstakur helgistaður með 

eikartrjám fyrir Þór í Dyflinni (Laurinkienė 1996:80-89). Að auki mátti finna í Geismar í 

Þýskalandi blótstað með eikartré þar sem Donnar var dýrkaður (Laurinkienė 1996:128). 
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Stærsti óvinur Perkūnas var djöfullinn en óvinir Þórs voru jötnar eða risar. Það er 

ein saga sem getur tengt þessa tvö ólíku óvini og við getum séð að Þór og Perkūnas voru 

með samskonar óvini. Í báðum tilvikum eru heimildir sem fjalla um að risar vildu komast 

upp í Ásgarð eða himininn: Í Þrymskviðu segir Loki að ef Þór fái ekki hamar sinn þá muni 

Jötnar Ásgarð búa (Eddukvæði 1999:135). Samkvæmt Vėlius fjalla nokkrar goðsagnir um 

risa í Litháen. Í einni goðsögn er sagt að risar reyndu komast upp í himininn með því að 

hlaða upp mörgum steinum á einum stað. Perkūnas varð mjög reiður og refsaði risum með 

refsidómi. Þeir þurftu að hlaða steinum til æviloka, en þegar vinnan var næstum því búin 

áttu steinarnir að detta niður, skapa þrumur og risarnir voru dæmdir til að gera þetta aftur 

og aftur til æviloka, eins og í grísku goðsögninni um Sísýfos (Vėlius 1995a:254-255). 

Með tímanum ummynduðust þessir risar í djöfla sem Perkūnas kastaði eldingum í, 

en því má líkja við það þegar Þór barðist gegn jötnum og kom í veg fyrir að þeir kæmust til 

Ásgarðs. Jötnar eða risar breyttust í djöfla í Litháen, þannig að við getum séð tengsl á milli 

óvina Þórs og Perkūnas. Sömu tengsl hafa tveir goðafræðingar í Litháen bent á. 

Í annarri bók sinni um djöfla í litháísku goðafræðinni fjallar Vėlius um aldur 

andstæðinga Perkūnas og vitnar í verk J. Balys, Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų 

tautosakoje (Þrumur og djöfull í goðafræði Eystrasaltsríkjanna og Skandinavíu). Balys 

færir rök fyrir því að risar séu eldri en djöfullinn og segir að djöfullinn sé frekar nýtt 

fyrirbæri. Aftur á móti er Vėlius ósammála Balys og færir rök fyrir því að djöfullinn hafi 

verið þekktur meðal Forn-Litháa áður en kristin trú kom til landsins. Hann segir að heiðnir 

Litháar hafi rætt um djöful sem Perkūnas veiddi alltaf. Báðir rithöfundar eru þó sammála 

um að djöfull var til sem heiðin vera, sem var í svipuðu hlutverki og germanskir risar og 

dvergar (Vėlius 1987:23). 

4.2 Mismunur guðanna 

Þór og Perkūnas eiga ótrúlega margt sameiginlegt, en er það nóg til að staðfesta að Þór og 

Perkūnas hafi verið sami guð nema hvað hann var kallaður ólíkum nöfnum í mismunandi 

löndum? 

 Í mörgum goðafræðibókum (sjá m.a. Sölvi Sveinsson 2006:68) stendur að Þór og 

Perkūnas séu jafngildir. En hefur einhver spurt af hverju? Báðir voru þrumuguðir en leiðir 

það til þeirrar niðurstöðu að þeir séu jafngildir? Að mínu mati eru Þór og Perkūnas líkir en 

ekki alveg eins. Þegar búið er að kanna þá í sitt hvoru lagi sést að það er ekki alveg 

samræmi í öllu sem snertir þá.  

Mér sýnist að Þór sé yngri útgáfa af Perkūnas, sem þróaðist töluvert minna í 

gegnum tíðina. Athyglisvert er að aldur Perkūnas og Þórs er mismunandi; Þór er alltaf lýst 
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sem miklum og sterkum manni, en Perkūnas er næstum því alltaf lýst sem manni á miðjum 

aldri, stundum er hann jafnvel gamall, en hann er samt ætíð hress og ern. Þótt í goðsögum 

sé bæði Þór (Sölvi Sveinsson 2006:67) og Perkūnas lýst með rautt skegg og mikið hár, þá 

eru jafnmargar goðsagnir þar sem Perkūnas er með hvítt skegg og hár eins og flestir 

ímynda sér að Seifur eða jafnvel hinn almáttugi guð kristninnar hafa haft. 

Í öðru lagi er Þór sagður vera gráðugur, öfundsjúkur, kappsamur og ekki sérlega 

gáfaður guð sem geri hann mjög ólíkan Perkūnas. Til að mynda er Þór skákað í mörgum 

sögum eins og í „Ferð Þórs til Útgarða Loka“ og Þrymskviðu sem gerir hann ekki gáfaðasta 

guð í Ásgarði. En Perkūnas er, í huga allra íbúa landanna við Eystrasalt, gamall og fróður 

guð. Að auki tekst engum að leika á Perkūnas, það er ekki einu sinni til ein goðsögn eða 

heimild þar sem djöfullinn hefur skákað Perkūnas. Ef einhvern maður er að tala illa um 

hann þá fær hann refsingu á stundinni. Perkūnas er mjög þakklátur þegar fólk hjálpar 

honum, en hins vegar refsar hann þeim sem misnota gjafir hans. Oft er Perkūnas lýst sem 

veiðimanni sem er með byssu á öxlinni. Síðan kemur einhvern maður og skýtur djöful fyrir 

hann og þá fær þessi maður sérstaka byssu frá Perkūnas, sem skýtur alltaf í mark eða þá að 

byssupúður í byssunni klárast aldrei. En ef maðurinn mundi skjóta með byssunni á 

mannfólk eða nota meira byssupúður en hann má þá væri manninum refsað (Laurinkienė 

1996:87). Perkūnas sér og heyri allt, þess vegna óttaðist fólk hann svo mikið. En Þór í 

goðsögum eins og Þrymskviðu og lýsingu Snorra-Eddu á ferð hans til Útgarða-Loka, er 

frekar lýst sem sterkum og öflugum kjána en snillingi. Þór er niðurlægður, sem er alveg 

útilokað að gæti gerst hjá Perkūnas. Til dæmis óttast djöfullinn Perkūnas mjög mikið. Hann 

forðast að koma í brúðkaup hjá fólki ef Perkūnas er boðið (Laurinkienė 1996:134).  

Síðast en ekki síst höfðu Perkūnas og Þór ólíka stöðu í samfélaginu. Perkūnas var 

mjög ríkjandi guð í Eystrasaltsríkjum, sérstaklega í Litháen. Stærstu blótstaðir, eins og 

Romuvė, voru handa honum. Fólk bar mikla virðingu fyrir honum, fórnaði allskonar dýrum 

og jafnvel fólki handa honum. Perkūnas var frjósemisguð, sem réð öllu í landbúnaði, 

hvenær fólk ætti að byrja að plægja land og svo framvegis. Þetta var ein af mikilvægustu 

ákvörðununum í þessu samfélagi þar sem lífið fór eftir aðstæðum náttúrunnar. Fólk óttaðist 

Perkūnas svo mikið að það var jafnvel hrætt við að nefna nafnið hans eða segja eitthvað illt 

um hann. Það var sérstaklega bannað fyrir börn að nefna nafnið hans, einungis fullorðnir 

máttu gera það (Dundulienė 1990:34).  

Jafnvel djöfullinn, stærsti óvinur Perkūnas, var alltaf hræddur við hann og enginn 

gerði grín af Perkūnas, enginn skoraði hann á hólm og engin skákaði honum. Samkvæmt 

öllum goðsögnum sem ég las voru engir guðir jafningjar hans, enginn stjórnaði Perkūnas 

eða lét hann gera eitthvað til að lækka stöðu hans í samfélaginum. 
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Hins vegar var Þór ekki æðsti guðinn í norræna samfélaginu. Staðreyndin er sú að 

hann var vinsælastur og mest dýrkaður af guðunum. En það er ekki hægt að segja að hann 

væri mikilvægasti og valdamesti guðinn vegna þess að Óðinn var í því hlutverki. Oft var 

Þór undir áhrifum annarra guða, ekki einungis frá Óðni heldur frá öðrum guðum eins og 

fram kemur í Þrymskviðu. Þegar Þór missti Mjölni varð hann mjög reiður og aumur guð 

sem gat ekkert gert án hamars síns. Hann þurfti að niðurlægja sig með því að klæða sig í 

kvennaföt, til að getað platað jötuninn Þrym og gat svo hefnt sín þegar hann fékk Mjölni 

aftur í hendur. Samfélagið á Íslandi var ekki einu sinni hrætt við Þór, fólk gerði grín að 

honum og sögur um hann voru sagðar til skemmtunar, sem sýnir okkur stöðu hans í 

samfélaginu.  

Í Ragnarökum deyr Þór í baráttunni á móti Miðgarðsormi. Í þetta skipti lítur hann 

fremur út sem hugrökk og yfirnáttúruleg hetja en er ekki stór, áhrifaríkur guð sem stjórnar 

öllu í heimi.  

Klárlega felur þessi ritgerð ekki í sér keppni á milli Þórs og Perkūnas, eða keppni á 

milli Íslands og Litháen um hver átti betri guð. Það virðist hins vegar ljóst að það er ekki 

hægt að segja að þeir séu jafngildir, eða nákvæmlega eins. Þá kemur önnur spurning: Ef 

Þór er ekki jafngildur Perkūnas hver eru þá tengslin á milli þeirra og af hverju eru þeir svo 

líkir? Mín kenning er sú að Perkūnas tengist Þór frekar sem faðir/móðir en sem jafngildur 

guð.  

4.3 Perkūnas og Fjörgyn/Fjörgynn 

Í ýmsum heimildum um Perkūnas stendur að Perkūnas sé sá sami og Fjörgyn/Fjörgynn í 

norrænni goðafræði (Mallory 1990:83, 129; Perkins 2001:81). En hvernig tengist Fjörgynn 

Þór? Rudolf Simek svarar því svo:  

 

Fjörgynn. Svo heitir faðir → Friggjar, en hans er reyndar aðeins getið hjá 

Snorra Sturlusyni (Skáldskm. 27) og í Ls. 26, en hvergi í dróttkvæðum né elstu 

goðafræðunum. Í ljósi þess kann að vera líklegt að heitið sé leitt af → Fjörgyn; 

en einnig hefur verið stungið upp á tengslum við litháíska goðið Perkunas. 

Nokkuð langt virðist vera seilst í tilgátunni um að F. sé forn þrumuguð og 

fyrrirennari Þórs (Simek 1990:71). 

 

Ágætis lýsingu á Fjörgynn er að finna í bókinni Indo-European Poetry and Myth 

eftir M.L. West:  

 

The Norse pantheon includes a god Fjörgynn and a goddess Fjörgyn. These go 

back to *Perk
w
ún(i)yos, *Perk

w
unī. Apart from having a stem in -yo- instead of 

-o-, the masculine name corresponds exactly to that of the Baltic thunder-god.
13

 

Fjörgynn is an obsolescent figure, mentioned only as the father of Frigg 
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(Lokasenna 26. 1, Gyll 9, Skaldsk. 19), and we cannot tell from the Nordic 

evidence what he originally stood for. The position is a little better with his 

female counterpart Fjörgyn. She is the mother of Thor, the thunder-god 

(Voluspá 56. 10, Hárbarðzlióð56. 7). Her name was used as a poetic synonym 

for 'land' or 'the earth' (Oddrúnargrátr 11. 6, Skáldsk. 57, 75). It is an easy 

hypothesis that she was properly the mistress of the wooded mountains, the 

personification of what appears in Gothic as fairguni (West 2007:241-242). 

 

 Áhugavert er að flestir goðafræðingar blanda saman báðum nöfnunum, Fjörgyn og 

Fjörgynn. Sumir skrifa að Perkūnas tengist Fjörgyn (Mallory 1990:83), sumir skrifa að það 

hafði bæði verið til Fjörgynn og Fjörgyn (Perkins 2001:81). Er þá Perkūnas skyldur 

Fjörgyn eða Fjörgynn? Hver er munur þar á milli? 

 H.R Elis Davidson segir að Fjörgyn og Fjörgynn hafi verið heilagur guðdómleiki 

eins og Ullur/Ullin, Njörður og Nerthus (Davidson 1964:106). Það eru litlar heimildir um 

af hverju guðir breyttu kyni en a.m.k sjáum við að það gerðist ekki einungis hjá Fjörgyn.  

Þá getum við gert ráð fyrir að Perkūnas hafi verið jafngildur karlkyns guðnum 

Fjörgynn. Hliðstæða hans var kvenkyns gyðjan Fjörgyn sem var jafngild Jörðu (Eddukvæði 

1999:18). Í mörgum goðsögnum eða dróttkvæðum stendur að Fjörgyn sé það sama og Jörð 

(Eddukvæði 1999:13). Þannig má segja að heilagur guðdómleiki Perkūnas/Fjörgynn og 

Jörð/Fjörgyn séu par og það má jafnvel álykta að Perkūnas geti verið annað af foreldrum 

Þórs. 

Samkvæmt Simek, eins og áður var nefnt, er Fjörgynn fyrirennari Þórs. Á þeim 

grundvelli má ætla að Perkūnas hafi líka verið fyrirennari Þórs. Þetta styrkir þá kenningu 

mína að Þór sé yngri útgáfa Perkūnas.  

Í þessu efni er Gabriel Turville-Petre sammála mér þar sem hann skrifar mjög líkar 

hugsanir í bók sinni Myth and Religion of the North : 

 

Fjörgyn herself is so shadowy a figure, and so rarely mentioned, that it is hard 

to see why poets of late period should feel the need of creating a male 

counterpart for her. The name Fjörgynn appears in various forms, but only in 

the genitive. In the Codex Regius of the Poetic Edda, it is Fjǫrgyns; in Snorriʼs 

Edda it appears in different manuscripts as Fjǫrgvins, Fjǫrgyns and Fjǫrgvns. 

A nom. form such as Fjǫrgunn would correspond more closely to Lithuanian 

Perkunas, and would allow us to suppose that Fjörgunn was an ancient storm-

god or thunder-god. This could explain why his female counterpart was 

identified with the earth godess, Jörð, mother of Thór. Thór might, then, have 

been thought of at one time, as son of the goddess Fjörgyn and the god 

Fjörgynn, whose position he later usurped. Without further argument, this could 

explain why the eastern Scandinavians, always archaic in their religious 

practices, identified their thunder-god with Balto-Slav Perkunas or the Slav 

Perun. (Turville-Petre 1975:97) 
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Núna eru örugglega allir lesendur með einfalda spurningu í kollinum: Hvernig getur það 

verið að tveir guðir úr mismunandi goðafræði og menningu blandast saman á þanan hátt? 

Mér finnst það ekkert skrýtið. Við vitum að okkar tungumál kemur frá indó-evrópsku fólki 

sem flutti til Evrópu rúmlega 3500 f.Kr (Mallory 1990:244). Ég er viss um að þetta fólk tók 

ekki einungis með sér tungumál og menning sína, heldur líka trú sína. Í kjölfarið 

blönduðust aðkomuþjóðirnar við þá sem fyrir voru, innflytjendurnir deildu reynslu sinni, 

verkfærum og trú með Evrópubúum, sem komust þannig í kynni við Indra og Parnáya 

(West 2007:245). Þannig fæddust Þór og Perkūnas í okkar löndum. Perkūnas í 

Eystrasaltslöndunum, Perun í Rússlandi og norðar varð Fjörgynn til. 

Í bók J.P Mallory, In Search of Indo-Europeans, er frábært dæmi sem útskýrir 

tengsl á milli litháísku og sanskrit og líka á milli Perkūnas og Fjörgynns. Um er að ræða 

ljóðið „Brúðkaup mánaðarins“ sem áður hefur verið vitnað til.  

 

Menuo sauluze vede 

Pirma jos pavasareli 

Sauluze anksti keles 

Menuzis atsiskyre 

Ausrine pamilėjo 

Perkuns didziai supykes 

Ji kardo perdalijo 

 

The moon leads (home) the Sun, 

In the first of spring, 

The Sun rose early, 

The Moon left her, 

The Moon alone wondered 

With the Morning Star he fell in love 

Perkunas, very angry, 

With his sword he cut (him) to pieces 

(Malory 1990:83). 

 

Í ljóðinu sjáum við mjög sterk orðsifjafræðileg tengls á milli orða á sanskrít og 

lithaísku. Besti dæmið um ótrúlega samlíkingu er eftirfarandi setning: „guð gaf 

brauð“ sem á litháísku er: „Dievas davė duonos“, en á Sanskrít: „Devas dat Dhanas“ 

(Mallory 1990:82). Þannig útskýrir Mallory fleiri orð úr „brúðkaup mánaðarins.“  

 

An excerpt from a Lithuanian folksong which still reflects the pagan traditions 

of the ancient Balts. All of the celestial words here have good Indo-European 

origins: menuo ‘Moon‘ is cognate with a whole series of Indo-European words 

meaning moon and month, e.g., Sanskrit mas, Greek men, Latin mensis, 

Tocharian man and, of course, English moon. Saule ‘sun‘ goes with Sanskrit 

suvar, Latin sol, Gothic sauil, etc., while ausrine is a diminutive of ausra 

‘down‘ and belongs with Sanskrit usas, Greek eos, Latin aurora, and English 
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Easter all of which are similarly personified or deified. The verb vede is 

cognate with English wed and other Indo-European verbs derived from *wedh 

‘to lead home, to marry (from the groom´s point of view)‘ which suggest that 

an early Indo-European bride moved to the home of her husband or his family. 

Perkunas is the archetypal thunder-god; his name is cognate with the Slavic god 

Perun and the same root furnishes us with the name of Fjörgyn, the mother of 

the Norse thunder-god Thor. (Mallory 1990:83,129) 

 

Að mínu mati er alveg rökrétt að tengja guði og goðafræði frá löndum sem eru mjög langt 

frá hvort öðru og með ólíka menningu. Íslensk og litháísk goðafræði eiga rætur þaðan sem 

forfeður okkar komu, þannig að það er ekkert skrítið ef við sjáum sameiginleg fyrirbæri 

eins og Fjörgynn og Perkūnas enn í dag.  

Sonur Fjörgyns, Þór, hefur mörg einkenni frá Fjörgynn/Perkūnas en samt er hann 

ekki alveg eins og Perkūnas. Goðafræði norrænna þjóða og landanna við Eystrasalt þróaðist 

í gegnum mörg hundruð ár og mótaðist á ólíkan hátt. Það er freistandi að segja að Þór og 

Perkūnas gætu verið náskyldir, eða jafngildir. Báðir voru þrumu- og frjósemisguðir, báðir 

með líkan búnað og útlit. En ef við tökum til greina persónuleika þeirra og stöðu í 

samfélaginu þá sjáum við að þeir eru ólíkir.  
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5. Niðurstöður 

 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að bera saman tvo guði sem við fyrst sýn virðast vera eins. 

Eftir að hafa greint helstu heimildir um báða guði kom í ljós að þeir eru að einhverju leyti 

líkir í útliti og búnaður þeirra er svipaður en persónuleiki og staða þeirra í samfélaginu er 

frábrugðin. Mismunur þessi er útskýrður með því að Perkūnas er fyrrirennari Þórs og þróun 

hans var líklega lengri en Þórs. Auk þess kemur fram í heimildum að Perkūnas er jafngildur 

forna guðinum Fjörgynn og gyðjunni Fjörgyn, sem var sú sama og Jörðin, móðir Þórs. Með 

vísan til þessara heimilda rökstyð ég þá kenningu að Perkūnas tengist Þór frekar sem 

faðir/móðir. Þessi kenning skýrir af hverju margir goðafræðingar eru að tengja saman þessa 

tvo guði, sem í raun og veru eru ekki orðsifjafræðilega skyldir. Samkvæmt kenningunni er 

Þór yngri guð sem tók mörg einkenni frá forfeðrum sínum sem voru meira skyldir 

Perkūnas. Vegna þessara einkenna hafa flestir goðafræðingar talið Þór vera jafngildan 

Perkūnas án þess að rökstyðja það fyllilega. 

Í lokin langar mig að segja að ég bjóst aldrei við að ég gæti komið fram með eigin 

kenningu um þessa tvo guði sem ég þekkti á afar yfirborðskenndan hátt áður en ég byrjaði 

að skrifa ritgerðina. Ég er mjög ánægður með hvað ég fann margt sameiginlegt á milli 

litháskrar og íslenskrar heiðinnar trúar. En ég væri ennþá spenntari ef ég gæti haft áhrif á þá 

goðafræðinga sem í framtíðinni myndu vilja fjalla um tengsl Þórs og Perkūnas. Ef 

kenningin mín er rétt þá ætti að minnsta kosti ein lína í goðafræðibókum framtíðarinnar að 

breytast, þ.e. þar sem er talað um Þór eða Perkūnas og tengsl þeirra.  
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