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Ágrip 

 

Í ritgerðinni verður fjallað  um teikningu  í handriti Uppsala-Eddu sem sýnir Ganglera  spyrja 

Háan, Jafnháan og Þriðja  um heimsmynd goðanna. Handritinu verður lýst, rakin saga  þess 

og teikningin greind. Varpað er fram  spurningu um túlkun teiknarans á frásögn Snorra og að 

hvað miklu leyti hann fylgir henni.  

     Á sama hátt verður gerð grein fyrir átta endurgerðum teikningarinnar. Þær greinast í þrjá 

flokka. Í fyrsta lagi er það uppskrift Jóns lærða Guðmundssonar á Uppsala-Eddu frá um 1638, 

í öðru lagi þrjár sænskar endurgerðir myndarinnar sem birtust í prentuðum bókum á 

árunum1664 til 1679 og þar sem vísað er í Uppsala-Eddu. Loks eru það fjórar litmyndir í 

þremur Eddu handritum frá árunum 1760 til 1765. Myndlýsirinn var Jakob Sigurðsson á 

Kirkjubæ í Hróarstungu. Varpað er fram  spurningu um áhrif samfélagslegra þátta á túlkun 

teiknaranna, ekki síst afstöðu þeirra til hinnar fornu ásatrúar.  

     Þetta er viðamikið verkefni. Teikningarnar spanna tæplega fjóra og hálfa öld og teygja 

anga sína til annarra landa. Fræðasamfélagið á Norðurlöndum, Þýskalandi og Englandi var 

lítið og má ætla að fræðimenn, skrifarar og teiknarar hafi fylgst vel með. Teikningarnar og 

handritin bera skýr merki menningartengsla milli þessara landa.    
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Inngangur 

Morgun einn lágu nokkrir peningaseðlar á náttborðinu mínu. Ég áttaði mig á því að mennirnir 

á seðlunum höfðu báðir komið við sögu Uppsala-Eddu. Brynjólfur biskup Sveinsson á 

fjólubláa 1000 króna seðlinum hafði eignast handritið á 17. öld, og Jón Sigurðsson á rauða 

500 króna seðlinum kom til Uppsala á 19. öld og afritaði handritið, gerði meira að segja 

skissu af teikningunni í Uppsala-Eddu. Báðir höfðu þeir ást á fornum fræðum, báðir höfðu 

handfjatlað handritið og báðir verið stórtækir handritasafnarar. Með því starfi áttu þeir mikinn 

þátt í að auka vegsemd þjóðarinnar.  

     Þegar ég ákvað að skrifa um lýsingu í handriti á námskeiðinu “Myndlist á miðöldum” kom 

strax upp í hugann teikningin af Gylfa Svíakonungi í gervi Ganglera spyrja Óðin í gervi 

þriggja konunga í Valhöll. Ég var kunnug Snorra-Edda, einkum Gylfaginningu, í 

nútímaútgáfum og vissi að sá texti byggði einkum á Konungsbók. Hugmynd mín var að 

kynna mér teikninguna og hvað hefði verið skrifað um hana. 

     Á Árnastofnun hitti ég Guðvarð Má Gunnlaugsson rannsóknardósent sem er vel kunnugur 

Uppsala-Eddu. Hann sagði  mér að ekkert hefði verið skrifað um teikninguna af Ganglera í 

Valhöll. Hann tjáði mér að Heimir Pálsson, lektor í Uppsölum, hefði ritað grein í síðasta hefti 

Griplu um handritið og efnisskipun þess. Guðvarður sýndi mér einnig ljósprentaða útgáfu af 

Uppsala-Eddu frá 1962 og ég rýndi í teikninguna á dökku skinninu. Útgáfan er í tveimur 

bindum, sú síðari frá 1977 og sýnir handritið þegar búið er að leysa úr styttingum sem 

einkenna skinnhandrit. Fyrir framan fyrra bindið er langur formáli eftir Anders Grape. 

     Ekki þótti mér verkefnið árennilegt eftir þennan fyrsta fund, en vegna hvatningar frá 

Guðvarði og kennara mínum, Æsu Sigurjónsdóttur, ákvað ég að taka fyrstu skrefin, segja frá 

handritinu, greina teikninguna og bera hana saman við frásögn Snorra Sturlusonar. Ég byrjaði 

á því að lesa grein Heimis Pálssonar í Griplu og síðan formála Grape, en hann rekur 

rannsóknir einstakra manna á handritinu og útgáfur. Þetta voru mikil fræði. Ég reyndi að 

afmarka mig við umfjöllun þar sem teikningin kom við sögu. Og það reyndist stórmerkileg 

saga. Svíar höfðu svo að segja endurgert teikninguna og túlkað hana í þjóðernislegum anda til 

að renna stoðum undir forystuhlutverk Svía meðal þjóða. 

     Á öðrum fundi okkar Guðvarðar rétti hann mér ljósrit af fyrirlestri eftir kanadíska 

fræðikonu, Patricia A. Baer, sem hún flutti í Uppsölum 2009 á alþjóðlegri sagnaráðstefnu. 

Þessi fyrirlestur opnaði mér sýn í fleiri áttir. Baer fjallar um teikninguna í Uppsala-Eddu og 

átta endurgerðir hennar. Megináherslan er á fjórar myndir eftir Jakob Sigurðsson í Kirkjubæ í 

Hróarstungu á Austurlandi, en þær finnast í þremur pappírshandritum sem hann ritaði og lýsti 

1760-1765.  
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     Vorið 2013 skilaði ég ritgerð í námskeiðinu “Myndlist á miðöldum” þar sem 

megináherslan var á handrit Uppsala-Eddu og túlkun teiknarans á frásögn Snorra. Kennari 

minn, Æsa Sigurjónsdóttir, hvatti mig til að halda rannsókninni áfram og kanna endurgerðir 

teikningarinnar.  

     Handritin, sem hér eru til umfjöllunar, eru geymd á fimm bókasöfnum í fjórum löndum, á 

Háskólabókasafninu í Uppsölum, á Bodleian Library í Oxford, í Svarta demantinum í 

Kaupmannahöfn, Þjóðarbókhlöðunni í Reykjavík og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum í Reykjavík. Ennfremur eru til umfjöllunar þrjár prentaðar bækur sem komu út í 

Uppsölum.  

     Ég tók þá ákvörðun að ferðalög yrðu hluti rannsóknarvinnunnar; að fara á söfnin þar sem 

handritin eru geymd, handfjatla þau og skoða.  

 

II. 

Það var bjartan vordag, 13. apríl 2012, sem ég gekk inn á Háskólabókasafnið í Uppsölum, 

Carolina Rediviva. Ég hafði verið sendikennari í Uppsölum fyrir rúmum tuttugu árum. Þá 

hafði yfirmaður handritadeildar, Carl-Otto von Sydow, boðist til að sýna mér Uppsala-Eddu, 

Codex Upsaliensis. Hann leiddi mig niður í handritageymsluna, opnaði bókina þar sem 

teikningin var og rétti mér. Hafði þetta verið fyrirboði þess að ég var komin hingað aftur?  

     Uppsala-Edda er ekki lengur í geymslu heldur á grunnsýningu á bókasafninu, expo 

rediviva. Hún er í glerskáp sem nær yfir heilan vegg og er efst uppi til vinstri, hálfopin þar 

sem teikningin er. Hún er brún af elli og lætur ekki mikið yfir sér. Í glerskápnum eru alls 

tuttugu og eitt verk. Þetta varð að nægja. Ég keypti tölvudisk með handritinu sem mér hafði 

verið sagt frá.  

     Heimir Pálsson lektor býr við Fyrisána í miðbænum. Hann hefur mikið rannsakað 

Uppsala-Eddu. Ég heimsótti hann við þetta tækifæri. Hann var glaður í bragði. Þetta var 

útgáfudagur Uppsala-Eddu á ensku í þýðingu Anthony Faulkes en Heimir var ritstjóri 

bókarinnar og skrifar ítarlegan formála. 

     Tal okkar barst að gjöf sænska þingsins til Íslendinga í tilefni af þúsund ára afmæli 

Alþingis 1930. Uppsala-Edda hafði orðið fyrir valinu. Þá var gerð einstæð tilraun. Myndir 

voru teknar með tækni sem meðal annars hafði sannað sig við útgáfu á Silfurbiblíunni, Codex 

Argentus, árið 1927. Svo var prentað á skinn! Eitt einasta eintak var búið til og það nú 

varðveitt í Þjóðarbókhlöðu. Jafnframt voru prentuð fimm hundruð eintök á pappír, sem ætluð 

voru fræðimönnum. Nýlega hafði Heimir og Eva kona hans, sem starfaði þá hjá 

Nóbelsnefndinni, fundið í Nóbelsbókasafninu innbundið pappírseintak af þjóðargjöfinni með 
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sama formála. Við eftirgrennslan kom í ljós að átján eintök af Eddu höfðu verið bundin í 

pergamentband. Heimir hafði mikinn áhuga á að vita hvar þau væru niður komin.  

    En erindi mínu var ekki lokið í Svíþjóð. Þann 17. apríl gekk ég inn í Konunglega 

bókasafnið í Stokkhólmi. Ég hafði pantað sænsku bækurnar þrjár. Ég var sérstaklega að leita 

að sjaldgæfu koparstungumyndinni sem Olaus Verelius lét gera fyrir útgáfu á Gautreks sögu 

1664 og setti í sum eintökin með athugasemdum sínum. Hana var ekki að finna í eintakinu 

sem mér var rétt. En mér var sagt að hún fyndist á míkrófilmu á öðrum stað í safninu. Eftir að 

hafa skoðað teikninguna pantaði ég ljósrit.  

     Eftir heimkomuna hélt ég í Þjóðarbókhlöðuna til að skoða gjöf  Sænska þingsins til 

Alþingis. Bókin er ákaflega falleg bundin í  ljósbrúna skinnkápu með þremur kórónum framan 

á. Hún er geymd í öskju.  Skinnblöðin eru hvít og svo þunn að ætla mætti að þau væru úr 

pappír. Lokaorðin í formála þar sem gerð er grein fyrir gjöfinni eru: “Och till handskriftens 

hemland överlämnas nu denna avbildning i det enda exemplar på pergament som framställts 

och kommer att framställas.” 

     Í Þjóðarbókhlöðu er einnig að finna eitt af þeim átján pappirseintökum sem Heimir talaði 

um. Það er innbundið í ljósa skinnkápu og geymt í hulstri. Þorsteinn Jósepsson var mikill 

bókasafnari og hefur skrifað á bókina: “Þetta eintak var gefið einum af þrem Íslendingum sem 

voru fæddir árið 1930 og fengu nafnið Úlfljótur.” Ekki er vitað um aðra einstaklinga sem 

fengu slíkt handrit að gjöf.  

 

III 

Á aðventunni 2012 hélt ég í aðra safnaferð. Leið mín lá fyrst til Oxford til að skoða Marshall 

114 í Bodleian Library, en þar er að finna elstu endurgerð teikningarinnar í Uppsala-Eddu. 

Handritið skrifaði og lýsti Jón lærði, líklega veturinn 1626-1627. Bodleian Library er 

glæsilegt og fornfrægt safn. Það var upphaflega stofnað á 14. öld, en við siðaskiptin var 

bókakostinum rústað. Thomas Bodley endurreisti safnið og það var opnað aftur 1602.
1
 

     Ég þurfti að fá meðmælabréf til að komast á handritadeild safnsins og afhenti bréfið á 

skrifstofunni. Þar þurfti ég að fara með eftirfarandi eiðstaf:  

“Ég skuldbind mig hér með til að fjarlægja ekki úr safninu, merkja, skemma eða skaða á 

annan hátt neina bók, skjal eða annan hlut, sem tilheyrir því eða er í vörslu þess, svo og að 

koma ekki með eða kynda þar neinn eld eða loga, reykja ekki þar og ég lofa að hlýða öllum 

reglum safnsins.” 

      

                                                 
1
 www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/about-us/history 

 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/about-us/history
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Marshall 114 er í nýlegri byggingu fyrir sérsöfn. Þangað kom ég 6.desember. Það var kalt inni 

á safninu og hefði ekki veitt af að kynda!  Mér var rétt handritið sem líktist póstkorti í 

umslagi. Eftir því sem ég best veit var ég þriðji Íslendingurinn sem skoðaði sjálft handritið í  

þrjú hundruð ár. Hér hafði það legið ósnert, gleymt og grafið, þangað til það var dregið fram í 

dagsljósið árið 1979. Ég fletti handritinu, sem var slitið á jöðrum, skriftin smá, og þegar ég 

kom að myndinni skrifaði ég hjá mér. “Á blaði 23v  kemur myndin – stórkostlegt.”  Blað 23r 

er autt. Hvers vegna? Því verður ekki svarað hér. 

     Næst lá leið mín til Kaupmannahafnar. Síðdegis 10.desember gekk ég inn í Svarta 

demantinn, eins og hin nýja bygging Konunglega bókasafnsins heitir. Þar skoðaði ég handrit 

Nks 1867 4to sem skrifað var árið 1760 og  kennt er við Ólaf Brynjólfsson. Þetta er mikið og 

fallegt handrit bundið í skinnband og lokað með tveimur spennum. Í því eru tvær endurgerðar 

myndir af Ganglera í Valhöll, harla ólíkar. Er önnur hluti myndraðar, hin stök, en báðar í lit.  

     Það var stutt að fara til að skoða tvö handrit sem eiga samleið með Nks 1867. Bæði eru 

kennd við Jakob Sigurðsson. Annað þeirra er í Þjóðarbókhlöðu, IB 299 4to frá 1764, hitt á 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Það ber heitið Melstaðs-Edda, og 

safnmarkið SÁM 66 4to. Patricia Baer eignar Jakobi myndirnar í þessum þremur handritum. Í 

umfjöllun minni mun ég einnig gera það. Myndirnar eru svo líkar í þessum handritum að ekki 

er hægt að greina þar á milli.   

 

IV. 

Á hringferð um landið sumarið 2012 kom ég við á Vopnafirði. Upp af firðinum er Selárdalur 

og fellur Selá um hann niður í Vopnafjörð. Í eina tíð bjó Jakob Sigurðsson í dalnum á kotinu 

Breiðamýri. Ég frétti að í veiðihúsi í Selárdal væri að finna þrjár myndir Jakobs úr Melstaðs-

Eddu. Þegar ég ók eftir malarveginum inn dalinn hugsaði ég til hins hæfileikaríka teiknara. 

Mér hafði verið sagt að veiðihúsið væri það dýrasta í heimi og áin dýrasta laxveiðiá landsins. 

Erlendir laxveiðimenn koma í einkaflugvélum til að veiða í ánni. Ég steig nú inn í þetta 

musteri nútímans og horfði á myndir Jakobs þar sem hær héngu hlið við hlið skammt frá 

anddyrinu. Undir þeim voru upplýsingar um myndefnið og teiknarann eftir Gísla Sigurðsson 

rannsóknarprófessor. Tvær þeirra tengjast veiðum. Þarna er Loki Laufeyjarson með netið sitt 

en æsir sóttu að honum. Þarna er mynd sem sýnir Þór á sjó með jötninum Hymi og dregur hér 

Miðgarðsorð. Þriðja myndin sýnir sjálfa Valhöll, en á henni voru fimm hundruð og fjörutíu 

dyr. 
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V. 

 Í júlí á liðnu sumri dvaldi ég í Stokkhólmi. Þá fór ég aftur í  Konunglega bókasafnið þar og  

fékk að sjá eina eintakið sem vitað er um með koparstungumynd Verelius frá 1664. Það fór 

um mig sigurtilfinning þegar ég leit myndina augum. Hún er þrykkt á þunnt blað. Ég  bar 

baksíðuna upp að ljósinu og sá mjög skýra spegilmynd aftan á blaðinu. Ástæða tilraunarinnar 

var sú að myndir Jakobs eru allar spegilmyndir.  

    Bók Johannes Schefferus frá 1678 fjallar um kórónurnar þrjár í skjaldarmerki Svíþjóðar, 

uppruna þeirra og merkingu. Þar kemur teikningin í Uppsala-Eddu við sögu. Í 

konungshöllinni í Stokkhólmi eru nokkur söfn. Eitt þeirra heitir Slottet Tre Kronor, þar sem 

rakin er saga hallarinnar sem brann árið 1697. Þangað lagði ég leið mína til að glöggva mig á 

hugmyndafræðinni á bak við kórónurnar þrjár. Annað safn í höllinni skoðaði ég einnig, 

Skattkammaren, þar sem gullkistur krúnunnar eru geymdar; kórónur, rískisepli, veldissprotar, 

ríkissverð, lyklar og fleira. 

     Rannsóknin hefur leitt mig á ólíkar slóðir, annars vegar inn á ólík skeið Íslandssögunnar, 

en þar hefur teikningin ávallt fylgt texta Snorra-Eddu, hins vegar inn í hið sænska 

fræðasamfélag í Uppsölum þar sem teikningin var notuð til að sýna veldi Svíakonunga sem 

röktu ættir sínar til Óðins og  höfðu þegið guðlegt vald sitt frá goðunum þremur á 

teikningunni í Uppsala-Eddu.   

     Þegar komið er inn á Árnastofnun hangir lítil mynd í ramma á veggnum vinstra megin fyrir 

ofan gestabókina. Það er endurgerðin af frumteikningunni í Uppsala- Eddu eftir Jón lærða, 

sem nú er nokkuð kunn. Hún birtist fyrst á prenti árið 1998 og prýddi þá kápu á doktorsritgerð 

Einars Gunnars Péturssonar.   

     Ég fékk borð í lessal Árnastofnunar og vann þar að mestu við ritgerðina. Á hillu í salnum 

liggja ljósprentuðu útgáfurnar af Uppsala-Eddu frá 1962 og 1977. Andrúmslofið ber með sér 

að unnið er með gömul handrit og miðaldarit. En einnig eru þar nýjar bækur um forn fræði. 

Stundum bregður fyrir teikningunni af Ganglera í Valhöll á forsíðu nýlegra bóka eða 

endurgerð Jóns lærða. Í heimsókn til Jónasar Kristjánssonar, fyrrverandi forstöðumanns 

Árnastofnunar, tók ég eftir lágmynd úr tré eftir Patricia Faulkes af Ganglera og konungunum. 

Þannig hefur  teikningin í Uppsala- Eddu orðið mörgum innblástur og svo mun verða um 

ókomna tíð.   
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Handritið DG 11 4to 

Uppsala-Edda (DG 11 4to) er sjö hundruð ára gömul skinnbók. Teikningin, sem hér er til 

umfjöllunar, sýnir Ganglera spyrja Háan, Jafnháan og Þriðja um heimsmynd goðanna. Það er 

ekki vitað hver skrifaði handritið eða fyrir hvern. Það er ekki heldur vitað hver teiknaði 

myndina. 

     Höfundur frumtextans er hins vegar vel kunnur, svo og heiti verksins,  því að fremst í 

handritinu stendur: ‘Bók þessi heitir Edda, hana hefur saman sett Snorri Sturluson eftir þeim 

hætti sem hér er skipað. Er fyrst frá ásum og Ými. Þar næst Skáldskaparmál og heiti margra 

hluta. Síðan Háttatal er Snorri hefur ort um Hákon konung og Skúla hertoga.’
2
 

     Fræðimenn hafa aldursgreint handritið með því að kanna skrift og orðmyndir og telja það  

vera frá því snemma á 14. öld.
3
 Talið er að Snorri hafi skrifað frumtextann um 1220 eftir 

Noregsferð, en það handrit er glatað. Þetta handrit er því hundrað árum yngra. Það er talið elst 

af fjórum meginhandritum Eddu, sem varðveist hafa, en hin eru Konungsbók og Ormsbók, 

báðar skinnbækur frá 14. öld, svo og Trektarbók, sem er pappírsuppskrift frá því um 1600 

eftir glötuðu handriti frá 13. öld.
4
 Handritið er geymt í háskólabókasafninu í Uppsölum, 

Carolina Rediviva, og kallast Uppsala-Edda, Codex Upsaliensis. Það er einnig það eina þeirra 

sem getur um höfund og hefur almenna fyrirsögn og efnislýsingu.  

     Þá hefur verið rannsakað hvar handritið hafi verið skrifað og talið að það hafi verið á 

Vesturlandi, líklega í Borgarfirði, því að þar var veldi Sturlunga mest. Annað efni í handritinu 

styður það. Snorra-Edda skiptist í Prologus, Gylfaginningu, Skáldskaparmál og Háttatal,  en í 

Uppsala-Eddu er að finna ættartölu Sturlunga og Lögsögumannatal, en í öllum þessum 

greinum gegndu Sturlungar mikilvægu hlutverki. Talið er að skrifarinn hafi unnið á 

skrifarastofu þar sem hann hafði aðgang að handritasafni Sturlunga. Teikningin bendi til þess 

að völ hafi verið á góðum myndlýsi á sömu slóðum.
5
  

     Skinnbókin er alls 56 blöð. Þau eru 20 cm á hæð og 14,5 cm á breidd. Við gerð hennar 

hefur þurft fjórtán kálfsskinn.
6
 Handritið skiptist í sjö misstór kver eða arkir. Skriftin er 

gotnesk og fyrirsagnir með rauðu bleki. Teikningin er á blaði 26v eða blaðsíðu 50. Hún kemur 

á sérkennilegum stað í handritinu. Hún tilheyrir frásögn Gylfaginningar en á milli þeirrar 

frásagnar og teikningarinnar er stungið Skáldatali, Ættartölu Sturlunga og Lögsögumannatali, 

                                                 
2
 Snorri Sturluson, Edda. Uppsala-handskriften DG 11, Facsimileedition í ljustryck, Uppsala, 1977, bls. 1. 

Tilvitnunum hefur verið breytt til nútímamáls. 
3
 Heimir Pálsson, “Uppsalaedda, DG 11 4to. Handrit og efnisskipan”, Gripla XXXII, Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík, 2011, bls.137. 
4
 www.arnastofnun.is ( Konungsbók Snorra-Eddu) 

5
 Heimir Pálsson, sama heimild, bls. 156. 

6
 Munnleg heimild, samtal við Guðvarð Má Gunnlaugsson um fjölda kálfsskinna. 

http://www.arnastofnun.is/
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sem er ekki hluti Snorra-Eddu, en vissulega hluti Uppsala-Eddu, eins og teikningin. Bls.50 er 

lokasíða þriðja kvers. Blaðið með teikningunni er mjög dökkt af óhreinindum. Guðvarður Már 

Gunnlaugsson tók eftir því að bls.50 og 51 eru svo ólíkar og misóhreinar að þær hljóti að hafa 

verið aðskildar um lengri eða skemmri tíma.
7
 Heimir Pálsson nefnir þetta og segir að það hafi 

verið alkunna að kver væru ekki saumuð saman í bækur fyrr en langt var um liðið. Honum 

finnst samt einkennilegt að kverinu ljúki með teikningu. Hann víkur einnig  að uppruna 

teikningarinnar og segir að Guðbjörg Kristjánsdóttir listfræðingur hafi skoðað útgáfu 

Uppsala-Eddu frá 1962 og ályktað að teikningin hefði verið gerð meðan síðan var hrein, en 

seinna hefði verið farið ofan í línur og þær skerptar. “Þetta virðist afar sennilegt,”segir 

Heimir.
8
  

    Snorra- Edda er kennslubók í skáldskaparfræðum þar sem notað er samtalsform sem 

algengt var á miðöldum. Lærisveinninn spyr og meistarinn svarar. Skáldskaparmálið, heiti og 

kenningar, varð til á tímum heiðni og því var mikilvægt að þekkja þær goðsagnir sem 

skáldamálið byggði á. En Snorra var vandi á höndum.  Þjóðin var kristin og strangar reglur 

giltu um trúariðkun. Mesta snilld Snorra felst í þeirri aðferð að gera frásögnina að blekkingu 

eða sjónhverfingu þegar hann lýsir heimsmynd goðanna, sköpun heimsins og  ragnarökum. Í 

þeirri frásögn er oft vísað í Völuspá og önnur eddukvæði. Þessa meginhugsun orðar Jónas 

Kristjánsson á eftirfarandi hátt: “Með samtalsforminu sem sótt er í erlend fræðirit miðalda, 

vinnur Snorri tvennt í senn: Hann gerir fróðleikinn ferskan og lifandi, en kastar um leið yfir á 

leikbrúður sínar ábyrgðinni á því að sannkristinn maður skuli fara með svo óguðleg fræði.”
9
  

 

Frásögn Snorra, greining teikningar og samanburður 

 Gylfaginning hefur fyrirsögn: ‘Hér hefst Gylfaginning frá því að Gylfi sótti heim alföður í  

Ásgarð með fjölkyngi og frá villu ása og frá spurningum Gylfa.’
10

  

     Teikningin myndar ramma frásagnarinnar sem er á þessa leið. Gylfi Svíakonungur var 

vitur maður. Hann undraðist þekkingu ásanna sem varð til þess að allir hlutir gengu að vilja 

þeirra. Hann hugsaði hvort það stafaði af eðli þeirra eða þeim goðmögnum sem þeir blótuðu. 

Hann fór til Ásgarðs og ‘brá á sig gamals manns líki’.
11

  En æsir voru vitrari, sáu til ferðar 

hans og gerðu á móti honum sjónhverfingar. Þegar Gangleri kom til borgarinnar sá hann háa 

höll og var þak hennar lagt gylltum skjöldum. Þegar Gangleri kom að höllinni tók maður á 

                                                 
7
 Heimir Pálsson, sama heimild, bls.145. 

8
 Heimir Pálsson, sama heimild, bls. 145. 

9
 Jónas Kristjánsson, Handritaspegill, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 1993, bls. 24. 

10
 Snorri Sturluson, sama heimild, bls. 3. Tilvitnanir eru færðar til nútímamáls. 

11
 Snorri Sturluson, sama heimild, bls.3.  
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móti honum. Sá spurði hann að nafni. ‘Hann nefndist Gangleri og kominn af refilstigum og 

spyr hver höllina átti. Hann segir að hann var konungur þeirra og mun  ég fylgja þér að sjá 

hann. Þar sá hann margar hallir og mörg gólf og margt fólk....Hann sá þrjú hásæti og hvert 

upp af öðru og sat þar maður í hverju. Þá spurði hann hvert nafn höfðingja þeirra væri. Sá 

sagði er hann leiddi inn. Sá er í neðsta sæti situr er konungur og heitir Hár, og þar næst 

Jafnhár. En sá er efstur er heitir Þriðji.’ Gangleri spyr hvort nokkur fróður maður sé þar inni. 

Hár segir að hann komi eigi heill út, nema hann sé fróðari. Og segir: ‘Stattu fram meðan þú 

fregn. Sitja skal sá er segir.’  Fyrsta spurning Ganglera er: ‘Hver er æðstur eða elstur með 

goðum?’
12

 Og það er Hár sem svarar fyrst, en annars svara þeir þrír á víxl.  

      Hvernig samræmist teikningin í Uppsala-Eddu þessari frásögn?  Til að athuga það er 

mikilvægt að greina myndina. Efst til vinstri stendur: ‘Hér eru Hár, Jafnhár og Þriðji sem segir 

í Gylfaginning.’Gangleri, en nafnið þýðir hinn göngumóði, stendur vinstra megin á 

myndfletinum og spyr Háan, Jafnháan og Þriðja sem sitja hægra megin hver upp af öðrum. 

Myndflöturinn skiptist í tvo jafna helminga. Gangleri er miðjusettur á síðunni, er sjálfur tíu 

cm á hæð og um fimm cm fyrir ofan hann og neðan. Skálína liggur frá mitti Ganglera að 

miðju blaðsins efst. Göngustafurinn og vinstri fótur hans eru teiknuð lóðrétt og skapa visst 

jafnvægi eða stöðugleika á móti hásætinu þrískipta. Gangleri mænir hátt upp á Þriðja, 

opinmynntur, hallar sér fram á broddstafinn en bendir með vísifingri hægri handar á Þriðja. 

Fyrir ofan höfuð hans standa orðin “Gangleri spyr”. Andlitið er í prófíl. Hann er klæddur 

fábrotnum kyrtli sem fellur laust niður líkamann og skapar hreyfingu. 

     Ekki er nein lýsing á Ganglera í frásögn Snorra, lesandinn veit aðeins að hann er gamall 

maður og vegmóður. Hitt er túlkun teiknarans. 

     Hægra megin eru hásætin þrjú sem líkjast háum tröppum og eru neðsta og efsta sætið 

skreytt tiglaáklæði. Höfðingjarnir eru allir með kórónu á höfði. Mesta athygli vekur Hár. 

Hann situr neðst í skósíðum kyrtli og horfir upp til Ganglera. Andlitið fínlegt, unglegt, og 

vangarnir skegglausir.  Hann bendir með vísifingri hægri handar upp, en fingur vinstri handar 

eru útglenntir. Að benda með vísifingri er þekkt tákn úr mælskulist. Hann stingur óneitanlega 

í stúf við Jafnháan og Þriðja, sem eru svipaðir að gerð.  Jafnhár  horfir aðeins niður á 

Ganglera, andlitið stórskorið með kragaskegg, séð í prófíl. Hann er opinmynntur og bendir 

með vísifingri vinstri handar á Ganglera en með hægri beint upp í loftið. Hann er klæddur 

skikkju yfir kyrtlinum. Þriðji gnæfir yfir þá alla. Augnaráð hans er fjarrænt.  Hann bendir með 

                                                 
12

 Snorri Sturluson, sama heimild, bls.3-4.  
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hægri hendi yfir höfuð Ganglera, skeggjaður og með hárlokka, eins og þeir raunar allir,   

klæddur á sama hátt og Jafnhár. Hann leggur vinstri hönd yfir öxl og handlegg  Jafnhás.  

     Óðinsheiti eru mörg og meðal þeirra eru nöfn höfðingjanna þriggja. Í handritinu eru þrjú 

erindi úr Grímnismálum og koma heitin þrjú  fyrir í tveimur þeirra. 
13

 Það vekur athygli að 

meðal heitanna í kvæðinu er Gangleri. 

28 Hétumst Grímr 

     ok Gangleri, 

     Herjann, Hjálmberi, 

      Þekkr, Þriði, 

     Þuðruðr, 

     Helblindi, Hár. 

30 Síðhöttr, Síðskeggr, 

     Sigföðr, Atríðr, 

     Hnikuðr, Alföðr, Farmatýr, 

     Óski, Ómi, 

     Jafnhár, Biblindi, 

     Geldnir, Hárbarðr, 

     Sviðurr, Sviðrir, 

     Jálkr, Kjalarr, Viðurr, 

     Þrór, Gautr, 

     Jálkr, Veratýr. 

     (Leturbreyting mín) 

 

Í frásögn Snorra segir að Hár sé konungurinn, en síðan nefnd nöfn hinna. Voru þeir þá ekki 

konungar? Gengið er út frá því að hann sé þríein persóna Óðins. En Hár er konungurinn og 

hann á fyrsta orðið. Því vekur túlkun teiknarans á honum undrun. Hann er dreginn fínlegum 

dráttum, skegglaus og skikkjulaus. Hvers konar konungur er þetta? Er þetta hinn ungi Óðinn 

og hvers vegna dregur teiknarinn þá þessa mynd af honum? Gleymdi hann sér? Birtist Óðinn 

hér í kvenmannslíki? Það var ekki óvenjulegt í heimi guðanna. Þeir gátu breytt sér í hvað sem 

var. En ekkert í frásögn Snorra gefur það til kynna. Hér er það hugmyndaflug teiknarans sem 

ræður för. - Jafnhár virðist vera í mestu sambandi við Ganglera. Hann er sá eini sem er með 

opinn munn, Þriðji bæði horfir og bendir yfir Ganglera, utan gátta. 

     Patricia Baer leitar að skýringu á því að teiknarinn dragi mynd Hárs sem konu og nefnir að 

Óðinn hafi tengst seið en í kristni konum og hinu djöfullega. 
14

 

                                                 
13

 Snorri Sturluson, sama heimild, bls. 12 
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    Ýmsir fræðimenn, eins og Rory Mc Turk og Anne Holtsmark, hafa bent á vísun í kristna trú 

í frumteikningunni. Þannig sé Hár heiðin túlkun á Heilagri þrenningu.
15

  

     Á síðunni er fleira en hér hefur verið nefnt, og ástæðan sú að talið er fullvíst að það sé 

síðari tíma viðbót. Hér er átt við minni útgáfu af Ganglera að baki hinum upprunalega, tvo 

hausa af honum neðst á blaðinu svo og kringlótt andlit með kórónu á höfði hægra megin við 

Þriðja. Það andlit átti eftir að breytast í sólartákn í endurgerðum. Fyrsta teikningin með 

sólartákninu birtist árið 1664 með athugasemdum sænska fræðimannsins Olaus Verelius við 

Gautreks sögu Hrólfssonar og Hrólfs sögu Gautrekssonar (oftast nefnd Gautreks saga). 

      Anders Grape fjallar um teikninguna í formála sínum frá árinu 1962. Hann telur að allt á 

blaðinu sé frá sama tíma og myndin kæruleysislega unnin þar sem teiknarinn hafi gert drög að 

henni á sama blað.  Honum finnst einkennilegt að Verelius hafi talið að kringlótta andlitið 

með kórónu væri sólartákn og hluti af myndinni því að augljóslega sé það skissa af 

konungsandliti.
16

  

     Við samanburð á teikningum af hinum þríeina Óðni og Ólafi konungi helga úr samnefndu 

handriti í Árnastofnun í Kaupmannahöfn frá fyrri hluta 14. aldar  kemur fram að þær eiga 

ýmislegt sameiginlegt. Ólafur helgi situr á tigluðum hásætisbekk og með kórónu af sömu gerð 

og Óðinn. Ólafur er hins vegar með geislabaug og heldur á ríkiseplinu í vinstri hendi, en á öxi 

sinni í hinni hægri. Undir fótum sér treður hann aumlega mannsmynd, ímynd heiðninnar.
17

  

     Í bókinni Medieval Drawings er mynd af teikningunni í Uppsala-Eddu.
18

 Þar segir að í 

henni gæti áhrifa frá Matthew Paris. Paris var munkur í Benediktínaklaustrinu St. Albands 

norðan við London. Árið 1248 var hann sendur til Noregs með skilaboð til Hákonar gamla frá 

Lúðvíki IV Frakkakonungi. Hann komst í mikla vináttu við konunginn sem bauð honum að 

dvelja um tíma á Benediktínaklaustrinu í Niðarhólmi. Paris er fyrst og fremst þekktur 

sagnaritari, en var einnig hæfileikaríkur listamaður sem lýsti handrit sín, bæði með 

teikningum og litmyndum.
19

 

                                                                                                                                                         
14

 Patricia A. Baer, “Individuality and Iconography: Jakob Sigurðsson´s Renderings of Codex Upsaliensis f.26v”, 

(Preprint papers of The 14.th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 2009), Gavle University 

Press, 2009, bls. 63. 
15

 Patricia A. Baer, sama heimild, bls. 68. 
16

 Anders Grape, Inledning till Snorre Sturlason´s EDDA, Uppsala-handskriften DG 11, Facsimileedition i 

ljustryck, Stockholm, 1962, bls. 29-30. 
17

 Björn Th. Björnsson, “Myndlist á síðmiðöldum”, Saga Íslands V, Hið íslenska bókmenntafélag og Sögufélag, 

Reykjavík, 1990, bls. 298. 
18

 M.W. Evans, Medieval Drawings, The Hamlyn Publishing Group Limited, London/New 

York/Sydney/Toronto, 1969. Myndin er no. 59, texti um hana á bls.30.  
19

 www.nndb.com/people. 
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     Teikning eftir Paris er einnig í bókinni, númer 53. Þar fléttast saman mynd og texti. Á 

myndinni er Warmund konungur og blindur sonur hans, Offa, svo og fleiri. Við samanburð 

má sjá að hér er konungurinn á hásætisbekk í skósíðum kyrtli og horfir niður til sonar síns. 

Hann bendir með vísifingri vinstri handar beint upp, en hægri hendi heldur hann um broddstaf 

af sömu gerð og Gangleri, sem er athyglisvert. Ætla má að verk Paris hafi verið  kunn í 

Noregi, þótt erfitt sé að segja um bein tengsl við teikninguna í Uppsala-Eddu.    

 
 

Frá Íslandi til Svíþjóðar 

Ekkert er vitað um sögu Uppsala-Eddu í þrjú hundruð ár eða þar til hún komst í eigu Brynjólfs 

biskups Sveinssonar í Skálholti á 17. öld. Brynjólfur gaf handritið dönskum vini sínum, 

Stephanus Johannis Stephanius, árið 1639. Hann var prófessor í Sórey, konunglegur 

sagnaritari og handritasafnari. Brynjólfur hafði verið konrektor í Hróarskeldu. Árið 1639 tók 

Brynjólfur biskupsvígslu í Danmörku og hefur fært vini sínum handritið við það tækifæri.  

     Stephanius og Ole Worm, prófessor við Hafnarháskóla, vöktu áhuga Brynjólfs á fornum 

fræðum og má rekja  upphaf fornfræðiiðkana Brynjólfs til þeirra kynna.
20

 Brynjólfur 

aðstoðaði Worm við skýringar á Skáldatali fyrir útgáfu á Heimskringlu 1633, en Skáldatal 

fannst aðeins í Uppsala-Eddu. Það sýnir að Brynjólfur hafði eignast Uppsala-Eddu á þeim 

tíma. Ennfremur tók hann saman efni sem laut að átrúnaði fornmanna fyrir Stephanius, sem 

vann lengi að skýringum á Danasögu Saxo, Gesta Danorum, sem rituð var snemma á 13.öld.
21

 

     Brynjólfur biskup eignaðist dýrmætustu Edduhandritin. Hann eignaðist Konungsbók 

Snorra-Eddu 1640, árið eftir að hann gaf Stephanius Uppsala-Eddu, og Konungsbók 

Eddukvæða þremum árum síðar. Um skinnbækur Brynjólfs biskups kemst Jóni Helgason svo 

að orði í Handritaspjalli: “...engu er líkara en einhver sagnarandi hafi hvíslað honum í brjóst 

hvað það var í bókmenntum Íslendinga sem átti eftir að þykja helztu gersemar þeirra.” 
22

 

     Eftir lát Stephanius 1650 seldi ekkjan bækur hans. Handritið og allt bókasafn hans komst 

þá í eigu Magnus Gabriel De la Gardie sem var ríkiskanslari Svía og  mikill handritasafnari. Á 

þeim tíma sem handritið var keypt var hann bókavörður Kristínar Svíadrottningar og sagt er 

að hún hafi staðið á bak við tilboðið.    

      De la Gardie gaf  Háskólanum í Uppsölum sextíu og fimm númeruð handrit þann 18. 

janúar 1669. Meðal þeirra var Edda Snorra Sturlusonar númer 11.  Eftirfarandi lýsing fylgdi 

                                                 
20

 Einar G. Pétursson, Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða I, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

Reykjavík, 1998, bls. 36. 
21

 Einar Gunnar Pétursson, “Brynjólfur biskup Sveinsson og fyrirhuguð rit hans um fornan norrænan átrúnað”, 

Brynjólfur biskup- kirkjuhöfðingi, fræðimaður og skáld, ritstjórar Jón Pálsson, Sigurður Pétursson og Torfi H. 

Tulinius, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls.187.  
22

 Jón Helgason, Handritaspjall, Mál og menning, Reykjavík, 1958, bls.84. 
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handritinu: “Edda & Scalda, lingua Islandica, Quarto in membrana” (DG 11 4to).
23

 Þar hefur 

handritið verið síðan, hátt á fjórðu öld og kallast Uppsala-Edda eða Edda Upsaliensis. Frá 

þeim tíma hafa margir fræðimenn fjallað um efni og texta hennar. 

 

Handritið Marshall 114 

Elsta endurgerðin af teikningunni í Uppsala-Eddu er í handriti í Bodleian Library í Oxford og 

hefur safnmarkið Marshall 114. Handritið er uppskrift Uppsala-Eddu en nokkuð stytt. 

Handritið er skrifað með hendi Jóns lærða Guðmundssonar, líklega veturinn 1636-1637. Ekki 

er getið nafns skrifara í handritinu, en Stefán Karlsson handritafræðingur þekkti rithönd 

Jóns.
24

  

     Marshall 114 er lítið pappírshandrit, 38 tölusett blöð. Það er innbundið í harðspjaldakápu 

með marmaramunstri. Blöðin eru 16,5 cm á hæð og 10 cm á breidd og  eru slitin á jöðrum. 

Skriftin er gotnesk síðléttiskrift sem var algeng þegar skrifaðir voru miðaldatextar á 17. öld.  

Rithöndin er smá en greinileg og textinn þéttur, 32-36 línur á blaði. Kaflaskil eru merkt með 

stærri upphafsstaf í byrjun línu, en sleppt fyrirsögnum með rauðum bleklit í Uppsala-Eddu. Þá 

er stafsetningu nokkuð breytt. Teikning Jóns lærða af Ganglera í Valhöll frammi fyrir Háum, 

Jafnháum og Þriðja er á blaði 23v. Fremst í handritinu er miði með annarri hendi sem á 

stendur ógreinilega “Dette er Edda og Scialda”. 

     Jón lærði skrifar athugasemdir sínar í handritið, auk þess að stytta það og koma með 

viðbót. Megináhersla er lögð á goðsögurnar en kveðskapnum lítið sinnt. Talið er að handritið 

sé skrifað að beiðni Brynjólfs biskups Sveinssonar.
25

  

     Fyrst er nokkuð nákvæm uppskrift Gylfaginningar sem lýkur með orðum Jóns lærða “Hér 

endar Gylfaginnig eða Hárs lygi”. Þá hefjast Skáldskaparmál á fyrirsögn Jóns “Raus Braga 

skálds um skáldskap”. Gylfaginning endar á blaði 23r: “Hér endar sjálfur eddutexti og 

historie.” Jón sleppir Skáldatali “utan upphaf til sýnis”. Þá kemur teikningin af Ganglera í 

Valhöll og næsta síða auð. Á eftir kemur “Einn partur úr Skáldu”. Þar með verður breyting á 

verklagi við uppskriftina. Í stað þess að vera nokkuð nákvæm uppskrift er farið að sleppa 

verulega úr.
26

  

 

 

                                                 
23

 Anders Grape, Inledning till Snorri Sturluson´s Edda. Uppsala-handskriften DG 11, Facsimileedition i 

ljustryck, Stockholm, 1962, bls. 33. 
24

 Bréf Stefáns Karlssonar  til Einars G. Péturssonar, dags.14. mars 1979. Fengið að láni hjá  E.G.P. 
25

 Einar G. Pétursson,  Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða I. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Reykjavík 

1998, bls. 301-303. 
26

 Einar G. Pétursson, sama heimild, bls. 301-303.  
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Þrenning Óðins 

Teikningin í Marshall 114 af Ganglera í Valhöll er 16,5 cm á hæð og 10 cm á breidd. Hún er 

vinstra megin á blaði 23v. Hægra megin er síðan auð. Hún kemur á eftir Skáldatali, sem er 

aðeins á hálfri síðu eftir Gylfaginningu og á undan Skáldu eða Skáldatali. Eðlilegra hefði 

verið að teikningin hefði komið strax á eftir Gylfaginnigu. En hvernig átti þá að nýta hálfa 

blaðsíðu? 

     Meginbreytingin frá frummyndinni er að Jón lærði teiknar Háan með skegg og í skikkju 

eins og Jafnháan og Þriðja og bætir við texta frá sjálfum sér.   

     Teikningin skiptist í nær tvo jafna helminga, eins og frummyndin. Hásætin þrjú eru hins 

vegar mun ofar á myndfletinum en í Uppsala-Eddu. Jafnvægi í byggingu fæst með því að hafa 

Ganglera svipaðan á hæð og konungana þrjá, um 10 cm, og rýmið fyrir ofan Ganglera er 

jafnmikið og fyrir neðan konungana, um 4,5 cm. Þetta er nokkuð hlutlaus teikning, en texti 

Jóns lærða breytir merkingu hennar, eins og kemur fram síðar. 

     Gangleri stendur vinstra megin á myndfletinum, líkaminn beinn. Fætur hans eru líkastir 

tveim staurum, sá hægri aðeins aftar en hinn. Hann hallar höfðinu aftur á bak, andlitið í prófíl, 

smágert og munnurinn opinn. Hann heldur vinstri hendi um broddstaf, hægri olnboginn hvílir 

á förumannsstafnum en framhandleggur vísar upp og hann bendir með vísifingri á Þriðja. 

Hann er  eins klæddur og á frummyndinni, í hnésíðum kyrtli og bundið um mittið, en Jón 

hefur bætt við líningum á fald og ermar.  Hann er með síða lambhúshettu á höfði og myndar 

hún beina línu upp í miðju blaðsins efst.   

     Konungarnir þrír eru mjög áþekkir í útliti, andlitin smágerð, kórónurnar þær sömu, svo og 

klæðaburður, allir eru þeir klæddir skikkju. Bryddingar eru á klæðum. Handahreyfingar eru 

þær sömu og á frumteikningunni, nema hvað Hár glennir ekki sundur fingur vinstri handar 

heldur bendir á Ganglera með vísifingri. Þá heldur Þriðji ekki um handlegg Jafnhás. Til þess 

situr hann of hátt og handleggir hans of stuttir. Hár horfir á ská upp til Ganglera, en Jafnhár og 

Þriðji horfa niður til Ganglera, en á frummyndinni er Þriðji utan gátta. 

     Jón lærði teiknar tiglaklæði á öll hásætin, en á frummyndinni eru tiglar á því neðsta og 

efsta. Teikning hans er nákvæm og skyggð. Líklega er skugginn á andliti Ganglera skegg.  

Viss stífleiki einkennir myndina.  

     Fyrir ofan Ganglera stendur “Gangleri spyr”. Enn ofar stendur texti í þremur línum:“ Þeir 

þrír höfðingjar eða þrenning Óðins í Valhöll, sem segir í Gylfaginning.” Hér bætir Jón lærði 

við texta frummyndarinnar orðinu “þrenning”  með vísum í kristna trú. Er það í samræmi við 

kenningu fræðimanna, eins og Rory McTurk og Anne Holtsmark, að Hár sé heiðin túlkun á 

Heilagri þrenningu.  
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      Fyrir neðan konungana er  texti í fimm línum: “Hér situr Hár, Jafnhár og Þriðji í hásæti. 

Gylfi stendur frammi en þeir rausa alla sína hálfsanna djúpstæða Hárs lygi.” Hér sýnir Jón 

lærði fyrirlitningu á hinum heiðnu goðum. Tal þeirra er raus og lygi, eins og hann skrifaði í 

handritið.  Segja má að teikningin sé nær frásögn Snorra Sturlusonar í Gylfaginningu um hinn 

þríeina Óðin. En textinn breytir þeirri mynd. Þar kemur fram persónuleg túlkun teiknarans.   

 

Málari, tannsmiður, skáld, fræðimaður 

Mikið hefur verið skrifað um ævi Jóns lærða Guðmundssonar. Ber fyrst að nefna ítarlegt 

æviágrip í doktorsritgerð Einar G. Péturssonar, Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða I og II 

sem kom út árið 1998. Teikning Jóns lærða af Ganglera í Valhöll prýðir forsíðu beggja 

bindanna. Á þessu ári kom út safnrit, Í spor Jóns lærða, í ritstjórn Hjörleifs Guttormssonar,  

þar sem fjallað er um einstaka þætti í lífi hans og starfi. Teikning Jóns lærða prýðir einnig 

kápu þessa rits.  

     Jón lærði fæddist á Ströndum árið 1574. Þá var liðinn um mannsaldur frá siðaskiptum. 

Móðurfaðir hans, Indriði Árnason, hafði verið prestur í kaþólskum sið. Sagt er að hann hafi 

haft mikil áhrif á drenginn og Jón hafi alla tíð verið kaþólskur í hugsun. Særingar sem menn 

álitu saklausar voru síðan talin pápíska eða jafnvel galdrar. 

     Páll Eggert Ólason segir í Íslenzkum æviskrám  að Jón hafi verið “málari, tannsmiður, 

skáld, fræðimaður”.
27

 Elstu myndir hans munu hafa verið biblíumyndir í kverið Evangelia, 

Pistlar og Collectus, sem hann skrifaði og myndskreytti aðeins tuttugu og tveggja ára 

gamall.
28

  

     Mikið liggur eftir Jón af kveðskap. Sagt er að hann hafi kveðið niður drauga á 

Snæfjallaströnd með kvæðunum Fjandafælu og Snæfjallavísum. Ævisögu sína samdi hann í 

bundnu máli á gamals aldri og nefndi Fjandafælu. Jón lærði átti erfitt líf og var á hrakningi 

mestan hluta ævinnar.  

     Jóns lærða er minnst meðal annars fyrir það að hafa einn haft hugrekki til að taka málstað 

baskneskra hvalveiðimanna, sem höfðu brotið skip sín á Ströndum og rænt sér til matar. 

Sýslumaðurinn Ari á Ögri fyrirskipaði að þeir yrðu drepnir. Jón skrifaði sanna frásögn af 

atburðinum 1615 þar sem hann lýsir hroðalegum aðförum Íslendinga við drápið sem nefnd 

hafa verið Spánverjavígin. Eftir það varð hann að flýja úr heimabyggð sinni.
29

 

                                                 
27

 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár III, Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík, 1950, bls.127. 
28

 Þóra Kristjánsdóttir, “Listamaðurinn Jón”, Í spor Jóns lærða, ritstjóri Hjörleifur Guttormsson, Hið íslenska 

bókmenntafélag, Reykjavík, 2013, bls. 109. 
29

 www.galdrasýning.is  (um hvalveiðar). 

http://www.galdrasýning.is/
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     Jón lærði hélt lækningaskóla á Snæfellsnesi um skeið, sem aðrir töldu galdraskóla. Eftir 

hann liggur Lækningabók. Hann hafði mikinn áhuga á grösum og lækningamætti þeirra. Þá 

skrifaði hann bók um náttúrufræði, Um Íslands aðskiljanlegar náttúrur.  

     Jón var dæmdur á Alþingi árið 1635 fyrir kukl og galdra og gerður útlægur. Þá bjó hann á 

Austfjörðum. Þaðan komst hann á skip til Kaupmannahafnar til að fá mál sitt tekið upp að 

nýju. Fræðimenn telja að þá hafi Jón uppskrifað Uppsala-Eddu. Í Kaupmannahöfn kynntist 

hann Ole Worm. Worm gaf út bók um einhyrninga árið eftir. Rithöfundurinn Sjón leikur sér 

að þeirri hugmynd að Jón hafi bent Worm á að einhyrningshornið gæti ekki hafa vaxið úr 

höfði einhyrningsins heldur væri það hvalbein. Á þann hátt hefði Jón lærði átt þátt í að leysa 

gátuna um hinn dularfulla einhyrning.
30

 Eitt viðurnefni Jóns var tannsmiður sem þýðir að 

hann skar út í hvaltennur. Hann er einnig þekktur fyrir teikningar sínar af hvölum og 

rostungum.  

     Jón lærði fékk konungsbréf upp á það að mál hans yrði tekið upp á nýju. En Alþingi 

staðfesti fyrri dóm. Sagt er að enginn hafi verið tilbúinn til að  flytja Jón úr landi. Hann bjó á 

Austfjörðum til dauðadags, lengi í skjóli Guðmundar sonar síns, sem var aðstoðarprestur og 

síðar prestur við Hjaltastaðakirkju. Jón skar út altaristöflu í kirkjuna af Kristi á krossinum.  

Varðveist hefur lýsing á henni í ferðabók Ólafs Olaviusar frá 1776.
31

 

     Einar G. telur að Jón lærði hafi unnið helstu verk sín fyrir Brynjólf biskup á árunum eftir 

1640. Þar ber hæst Samantekt um skilning á Eddu. Þá er talið að Brynjólfur biskup hafi haldið 

hlífiskildi yfir Jóni. 

     Brynjólfur segir í bréfi  til Ole Worm árið 1649 að Jón Guðmundsson eyði nú elliárunum 

úti í landshorni þar sem hann eldist ónýtur sjálfum sér og öðrum.
32

 Jón lést þar árið 1658.  

     Þegar Jón lærði var dæmdur á Alþingi hafði einn maður verið brenndur á báli. Það þykir 

merkilegt að Jón skyldi sleppa við eldinn. Einar G. telur skýringuna vera þá að landsmenn 

hafi ekki verið gripnir galdraæðinu þegar Jón var dæmdur. Tveimur áratugum síðar hefði Jón 

ugglaust verið brenndur.
33

  

 

Saga Marshall 114 

Venja er að segja að ekkert hafi verið vitað um sögu handritsins Marshall 114 fyrr en það kom 

til Oxford um 1690. Um það leyti skrifaði það upp Svíi að nafni Jonas Salan, annað hvort allt 

                                                 
30

 Sjón, ”Um tilurð Rökkurbýsna”, Í spor Jóns lærða, ritstjóri Hjörleifur Guttormsson, Hið íslenska 

bókmenntafélag, Reykjavík, 2013, bls.276. 
31

 Þóra Kristjánsdóttir, sama heimild, bls.110. 
32

 www.olinathorv.blog.is/blog/olinathorv/entry/224671  
33

 Einar G. Pétursson, sama heimild, bls. 80.    

 

http://www.olinathorv.blog.is/blog/olinathorv/entry/224671
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eða að stórum hluta. Hann lánaði uppskriftina Árna Magnússyni sem sat í Kaupmannahöfn. 

Árni tók útdrátt úr eftirskrift Salan. Við það tækifæri skrifaði Árni hjá sér upplýsingar sem 

hann hafði fengið hjá Salan. Þar kom fram að handritið væri uppskrift Uppsala-Eddu, nafn 

gefandanda handritsins í Oxford væri Marshall, sem hefði keypt það einhvers staðar í 

Þýskalandi. Þá vék Árni að teikningunni af Háum, Jafnháum og Þriðja, og gat þess að hún 

væri að sögn Salan lík teikningu Verelius frá 1664, sem birst hafði með skýringum hans við 

Gautreks sögu.  “Derefter 12 blade isl. Excerpt (2-13); bl.8v henviser til en fremstilling af 

Hár-Jafnhár –Þridi. NB. Hic Codice Anglico effigies est similis illi qvam habet Verelius in 

notis ad Gautreks sögu Qvam delineare omisit Salanus.”
34

   

     Ole Worm sagði Árna Magnússyni að í bókasafni í Oxford væri að finna Codex, 

pappírshandrit af Snorra-Eddu “með gamalli hendi en ekki vel skrifuð”. Athugasemd Árna 

fylgir þess efnis að það muni vera sama Codex sem Salanus sá meðal bóka Marshall og tók 

útdrátt úr.
35

 

     Enginn sýndi áhuga á að skoða handritið frekar. Það er að sumu leyti skiljanlegt. Uppsala-

Edda (DG 11) var á öruggum stað og aðgengileg fræðimönnum. Það liðu þrjú hundruð ár. Þá 

gerðist það árið 1979 að Davíð Erlingsson átti erindi til Oxford, en hann var starfsmaður á 

Árnastofnun í Kaupmannahöfn. Jón Helgason prófessor hafði komið auga á Marshall 114 í 

katalóg frá Bodleian Library og bað Davíð að athuga handritið í leiðinni. Davíð lét ljósmynda 

það fyrir Árnastofnun, en þar var Stefán Karlsson staddur.  

     Á þessum árum vann Einar G. Pétursson á Árnastofnun í Reykjavík að doktorsritgerð sinni 

um Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða. Stefán Karlsson skrifaði honum um fundinn 14. 

mars 1979: 

 

 “Davíð rétti mér í dag myndir af edduhandriti því í Bodleian safni í Öxnafurðu, sem er svo gamalt að 

það fór fram hjá Ólafi
36

 þegar hann var á skráningarreið sinni um Bretlandseyjar. Handritið ber 

safnmarkið MS Marshall 114, og Davíð er að hugsa um að skrifa ofurlitla grein um það. Þetta er traust 

uppskrift Uppsala-eddu, en þó stytt á stöku stað. 

     Og viti menn – og haltu þér nú fast - handritið er með hendi Jóns lærða. Þarna er því væntanlega 

komin ein heimild eddu hans, og nú verður undinn bráður bugur að því að gera myndaeintak handa 

Stofnun og senda ykkur.” 

 

                                                 
34

 Árni Magnússons Levned og skrifter, udgivet af Kommissionen for Det Arnamabnæanske Legat, Andet Bind, 

Skrifter, Gyldendalske boghandel-Nordisk forlag, Köbenhavn, MCMXXX, bls. 196. 
35

 Árni Magnússons Levned og skrifter, bls. 195. 
36

 Ólafur Halldórsson hafði verið á yfirreið sinni tólf árum fyrr.  
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Myndaeintak barst 23. mars og sama dag svarar Einar G.: “Þessi uppskrift Jóns lærða berst 

mér á réttu augnabliki.”
37

 

     Davíð skrifaði Einari G. þar sem hann varpar fram hugmyndum um efni í grein um 

handritið og bætir við: “Líka mætti til skemptunar prenta prýðilegan eftiruppdrátt Jóns af 

Gylfa kóngi frammi fyrir þrígyðinu, þar sem Jón skrifar undir þrígyðið: Hier situr Hár, 

Jafnhár oc Þriðie í hásæti. Gyluer stendur framme enn þeir ravsa alla sijna halfsanna 

díupstæda hárs lygi.”
38

  Í þessum orðum kemur fram viðhorf fræðimannsins til textans annars 

vegar og teikningarinnar hins vegar. Hún er til skemmtunar.  

     Þeir félagar veltu mikið fyrir sér hvar og hvenær Jón lærði hefði skrifað handritið, líklega á 

árunum 1636 til 1638. Jón lærði dvaldi í Kaupmannahöfn veturinn 1636-1637, mest í fangelsi. 

Á þeim tíma var Brynjólfur konrektor í Hróaldskeldu. Þeir hefðu getað hist og Brynjólfur 

beðið Jón að skrifa handritið og það þá aldrei komið til Íslands. Einar G. hallast að þessari 

hugmynd. 

     Árið 1638 kom Brynjólfur til Íslands í þeim tilgangi að selja eignir sínar og flytja til 

Danmerkur. Hann var þá kosinn biskup í Skálholti. Hann dvaldi ár á Íslandi og hefði þá getað 

beðið Jón lærða að skrifa það upp. Vorið 1639 hélt Brynjólfur til Danmerkir til að taka 

biskupsvígslu og gaf vini sínum Stephanus Johannis Stephanius við það tækifæri Uppsala- 

Eddu, eins og áður hefur komið fram. Kanadíski fræðimaðurinn, Patricia Baer, setur ártalið 

um 1638 við teikninguna og má draga þá ályktun að hún hallist að hinum síðarnefnda. 

     En hvað er vitað um gefanda Marshall 114? Thomas Marshall, sem handritið er kennt við, 

var uppi á árunum 1621-1685. Hann stundaði nám við Lincoln College í Oxford. Hann lærði 

m.a. málvísindi, lagði sig eftir germönskum málum, gotnesku og austurlandamálum og 

safnaði handritum og bókum á þeim málum. Á einum stað er þess sérstaklega getið að hann 

hafi lagt sig eftir íslensku.
39

  Hann var mikilvirkur fræðimaður. Hann dvaldi erlendis á 

árunum 1647 til 1672, einkum í Hollandi. Ætla má að það hafi verið á þeim árum sem hann 

keypti Eddu-handritið.  Hann var kosinn rektor við sinn gamla skóla árið 1672 og gegndi því 

embætti til dauðadags. Marshall ánafnaði Bodleian safninu hluta af bókasafni sínu, þar á 

meðal 159 handrit, sem bera nafn hans.  

    

 

 

                                                 
37

 Bréfin eru fengin að láni hjá Einari G. Péturssyni.  
38

 Bréf Davíðs Erlingssonar til Einars G. Péturssonar er dagsett 15. mars 1979. Úr bréfasafni E.G.P. 
39

 www.oxforddnb.com 

 

http://www.oxforddnb.com/
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Stórveldistími Svía og efling þjóðarvitundar 

Víkur nú sögunni til Svíþjóðar. Stórveldistími Svía var á 17. öld. Gustav I Vasa hafði gert 

Svíþjóð að erfðaveldi á 16. öld. Svíar voru sigursælir í orrustum og lögðu undir sig lönd. 

Aðalsveldi var komið á. Auður safnaðist í fárra manna hendur og yfirstéttin sá brýna nauðsyn 

til að efla sænska þjóðarvitund. Í þeirri viðleitni urðu bókmenntir mikilvægt vopn.
40

 

     Sagt er að rekja megi áhuga Svía á fornum íslenskum bókum til fornfræðingsins Johannes 

Bureus (1568–1652). Hann las rit Arngríms lærða um Íslands, Crymogæa, sem rituð var á 

latínu. Hann skrifaði upp allt sem þar var að finna um íslenskar bókmenntir. Hann þekkti 

Heimskringlu í danskri þýðingu, sem kom út árið 1633. Bureus safnaði einnig fornsænskum 

og vestnorrænum handritum og gerði engan greinamun á þeim. Hann taldi þær allar skrifaðar 

á fornsænsku, sem hann kallaði forngausku eða götiska.
41

 

          Um Svíaríki og 17. öldina kemst Jónas Kristjánsson svo að orði í Handritaspegli: 

 
         Svíar voru á þessum tíma mesta veldisþjóð Norðurlanda Þeir gersigruðu Dani og lögðu 

undir sig hluta hinnar gömlu Danmerkur í mikilli styrjöld 1658. En í öllu sínu veldi skorti 

þá mjög heimildir um forna sögu sína. Gripu þeir þá fegins hendi þegar þeim bárust að 

herfangi í styrjöldinni nokkur íslensk sagnahandrit sem ungur skólasveinn, Jón Jónsson 

frá Rúgsstöðum í Eyjafirði, hafði í pússi sínu á leið til Danmerkur. Gáfu þeir unga 

manninum óðara frelsi og settu undir hann fræðastól í Uppsölum. Bjó hann í Svíþjóð til 

dauðadags og tók sér ættarnafn að sænskum sið og nefndist Rúgmann eftir fæðingarbæ 

sínum. Síðan störfuðu ýmsir Íslendingar við hina sænsku fornfræðastofnun fram á 18.öld. 

Leiðbeindu þeir Svíum, skrifuðu upp og bjuggu til prentunar íslensk rit. 
42

 

 

     De la Gardie varð kanslari við Uppsalaháskóla 1654. Hann vildi að Snorra-Edda yrði 

aðgengileg sænskum fræðimönnum. Hún greindi frá Gylfa Svíakonungi og þeir töldu að 

atburðirnir hefðu gerst í Uppsölum. 

      Í Prólogus Eddu eru hin heiðnu trúarbrögð rakin til fornrar dýrkunar á náttúrunni og 

norrænu goðin talin afkomendur Priams Trójukonungs sem fluttust til Norðurlanda þar sem 

þau voru tekin í guðatölu.
43

  

     Sagt er að Jóni Jónssyni frá Rúgsstöðum hafði verið vísað úr Hólaskóla. Hann tók sér far 

með skipi til Kaupmannahafnar til að fá leiðréttingu máls síns. Hann hafði með sér nokkur 

handrit með fornaldarsögum til að líta í á leiðinni. Það var Gautreks saga og Hrólfs saga 

Gautrekssonar,
44

 Heiðreks saga og Bósa saga. Í Heiðreks sögu er sagt frá Yngva konungi í 

Uppsölum, Ingibjörgu dóttur hans og Hjálmari hugumstóra, en aftast er heill kafli um 

                                                 
40

 Heimir Pálsson, Formálsorð, Uppsala-Edda. Handritið DG 11 4to, Snorrastofa í Reykholti og Bókaútgáfan 

Opna, Reykjavík, 2013, bls. 38.  
41

 Heimir Pálsson, 2013, bls. 38.  
42

 Jónas Kristjánsson, sama heimild, bls. 125-126. 
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 www.arnastofnun.is (Konungsbók Snorra-Eddu). 
44

 Hér eftir kölluð Gautreks saga. 
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konunga Svía. En í hinum sögunum er talað um konunga og atburði í Gautlandi og Svíþjóð. 

Svíar tóku skipið í hafi og sigldu því til Gautaborgar. Sagt er að Jón hafi verið leiddur fyrir 

einn af höfðingjum Svíþjóðar og hann séð að þar var kominn maður sem gagn mætti hafa af. 

Þeir tóku Jón að sér, settu hann fyrst í alþýðuskóla og árið 1662 innritaðist hann í háskólann í 

Uppsölum, fyrstur Íslendinga.
45

   

       Sá fræðimaður sem fékk Uppsala-Eddu fyrst í hendur og sýndi henni mestan áhuga var 

Olaus Verelius (1618-1682 ).  Hann fékk einnig handritin í hendur sem Jón frá Rútsstöðum 

var með í farteskinu. Þegar Jón kom til Uppsala gerðist hann aðstoðarmaður Verelius. Rektor 

háskólans og verndari Verelius, Olaus Rudbeck, bjó til sérstaka prófessorsstöðu fyrir hann í 

fornfræðum, antiqvitates patrice, til að rannsaka hin fornu rit, ekki síst í þeim tilgangi að 

skýra sögu Svíþjóðar. Árið 1667 var sett á laggirnar fornfræðastofnun,Collegium 

Antiqvitatum,  sem átti að vera miðstöð fornaldarrannsókna í Svíþjóð. Varð Verelius 

forstöðumaður stofnunarinnar og Jón Rúgmann titlaður þýðandi. Um iðju hans segir Jón 

Helgason að hún hafi verið fólgin í því að liðsinna fræðimönnum í Uppsölum að skilja og 

skýra þær bækur íslenskar sem voru til og greiða þannig fyrir þeim.
46

  

     Verelius átti eftir að verja mestum hluta starfsævi sinnar í að rannsaka íslenskar 

fornbókmenntir. Árið 1664  kom út Gautreks saga í Uppsölum í útgáfu Verelius og var það 

fyrsta íslenska fornsagan sem kom út á prenti. Fyrir útgáfuna lét Verelius endurgera litla 

koparstungumynd af teikningunni í Snorra-Eddu, sem átti eftir að hafa mikil áhrif á aðrar 

endurgerðir. Koparstungumyndina lét hana fylgja athugasemdum sínum með bókinni.  

.  

Gautreks saga og Hrólfs saga Gautrekssonar 

Verelius gaf út Gautreks sögu og Hrólfs sögu Gautrekssonar  árið 1664 eftir handriti Jóns 

Rúgmanns. Þetta er fornaldarsaga og fjallar um konunga og atburði í Gautlandi og Svíþjóð. 

Íslendingum hafði löngum þótt slíkar sögur býsna ótrúlegar, en Verelius leit þær öðrum 

augum. Í formála segir hann:  

 

Jag hafwer i liuset framdraget twenne forna Götha Konungars Saga, eller, som man nu kallar,   

Historia; nemligen K. Götriks och K. Rolfs: the thär mehr än för ett tusend åhr sedan then ene i Wester 

Göthland, den andre och så här i Swerige regerat hafwer: hwilka fast the i tiocka hedendoms-mörkret 

lefwat, och icke heller ofmycket stort land haft hafwa att styra, hafwa the doch warit stora och 

märkeliga konungar (1664:fol. 1v–2r). 
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 Jón Helgason, sama heimild, bls.87-88. 
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Gautreks saga er 292 bls. að lengd. Hún er í litlu broti, 15,5 cm á hæð og 9,5 cm á breidd,  

svipuð að stærð og Marshall 114. Hver síða skiptist í tvo dálka. Er íslenski textinn vinstra 

megin með latnesku letri, en sænska þýðingin hægra megin með gotnesku letri. 

     Á titilblaði stendur á latínu “Gothrici & Rolfi westrogothiæ regum HISTORIA”. Þar 

stendur að sagan sé skrifuð á forngausku og skýringar séu eftir Olaus Verelius og Johannis 

Shefferus prófessor, sem skrifi samfélagsskýringar, Notæ Politice. Ekki er Jóns Rúgmanns 

getið á titilsíðu.  

     Gautrekst saga hefst á frásögn af föður Gautreks: “Þar hefjum vér eina kátliga frásögn af 

einum konungi, þeim er Gauti hét; hann var vitr maðr ok vel stilltr, mildr ok máldjarfr. Hann 

réð fyrir Vestra-Gautlandi.”
47

  

     Á eftir sögunni koma skýringar fræðimannanna á latínu, og hefjast á nýju blaðsíðutali, alls 

128 bls. Eru það mest skýringar eftir Verelius. Þar vitnar Verelius oft í Uppsala-Eddu. 

Teikningin er hjá blaði 43. Einnig er að finna hluta af Háttalykli á íslensku og í latneskri 

þýðingu Jóns, svo og dróttkvæði eftir hann og stendur undir því Jonas Rugman. Í lokin eru 

fjörutíu og átta teikningar af rúnasteinum.  

 

Sólartáknið 

Meginbreytingin frá frumteikningunni hjá Verelius er að kringlótta andlitið með kórónu 

hægra megin við Þriðja var orðið að sólartákni. Grape fjallar um þetta í neðanmálsgrein í 

formála sínum og segir að skoðun Verelius á Óðni hafi verið sú að fólk á Norðurlöndum hafi 

dýrkað guð með þessu nafni, sem hafi verið táknmynd sólarinnar, solis imago coronata. Þegar 

hinn nýi Óðinn kom með æsum til Norðurlanda hafi sólguðinn næstum gleymst. Í endurgerð 

teikningarinnar bæti Verelius við sólartákni, sem mynd af hinum fyrra Óðni við hlið 

guðdómsins. Grape vísar í Notæ Verelius í Gautreks sögu bls. 42.-43. 
48

 Það er einmitt þar 

sem teikningin er. Verelius byggir túlkun sína á hofi sem var til forna í Uppsölum. Þar voru 

þrjú líkneski af Óðni, Þór og Frigg. Þess vegna er Jafnhár orðinn að Þór og neðst situr Frigg.  

     Túlkum Patricia Baer á sólartákninu er nokkuð á aðra lund. Henni finnst merkilegt að 

sænska teikningin noti smáatriði, sem var upphaflega krot í Uppsala-Eddu, og geri það að 

sólartákni. Í textanum tengi Verelius Óðin og sólina og byggir á því að Óðinn hafi verið 
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eineygður. Baer finnst merkilegt að Verelius haldi sig við myndina í Uppsala-Eddu og sýni 

Óðin ekki eineygðan.
49

  

     Tveir aðrir sænskir fræðimenn endurgerðu teikninguna í Uppsala-Eddu og notuðu 

sólartáknið. Vikið verður nánar að því síðar.  

 

Greining teikningar Verelius 

Koparstungumyndin af Ganglera í Valhöll frammi fyrir konungunum er 14 cm á hæð og 7,5 

cm á breidd. Hún er lík frummyndinni í meginatriðum en dregin einfaldari dráttum. 

Teikningin er jafnstór frummyndinni, þ.e. Gangleri er er um 10 cm á hæð og konungarnir um 

13 cm. Þetta felur í sér að allt autt  rýmið umhverfis þá er skorið burt, og svo mjög að skorið 

er á hægri hæl Ganglera. Þá er ekkert autt pláss lengur á milli Ganglera og konunganna. Hér 

fá konungarnir aðeins meira rými en Gangleri en á frummyndinni er það jafnt.   

     Gangleri stendur vinstra megin og er líkur nafna sínum. Hann hallast fram á 

förumannsstafinn og bendir með vísifingri hægri handar á Óðin. Hann stendur í vinstri fót en 

hægri fótur er aftar og boginn við hné. Hann hallar höfðinu aftur, andlitið í prófíl, munnurinn 

opinn. Ekki er hægt að sjá að hann hafi skegg fremur en á frummyndinni.  Hann er klæddur 

einföldum kyrtli með bundið um mittið og með síða lambhúshettu á höfði. Hann stendur neðst 

en um 4 cm eru fyrir ofan hann.  

     Frigg, Þór og Óðinn sitja hægra megin hvert upp af öðru. Þau eru nær jafnhá og á 

frummyndinni og nemur kóróna Óðins við jaðar myndarinnar efst. Höfuð hans er stærra en á 

frummyndinni til að undirstrika mikilvægi hans. Hægra megin við höfuð hans og háls er 

sólartáknið með augu undir dökkum brúnum, nef og munn. Sólargeislarnir dregnir mörgum 

stuttum línum. Líkamsstaða og klæðnaður er sá sami og á frummyndinni, augnatillitið einnig, 

svo og handahreyfingar, nema hvað Frigg snýr lófa vinstri handar fram. Frigg er langleitari á 

teikningu Verelius. Stefan Drechsler, sem hefur fjallað um myndlýsingar í Flateyjarbók, telur 

að mynd Friggjar sé í ætt Maríumynda.
50

 

     Sami texti er hér og á frummyndinni: “Gangleri spyr” og  ofar “Hier er Har ok Jafnhar og 

Þidi svo sem seigr í Gylfa ginning”.  

     Koparstungumyndin var þrykkt á sérblaði, sem var mun þynnra en blöðin í bókinni. Hún 

var sett í sum eintök bókarinnar. Jonas Salan þekkti myndina og vísaði til hennar, eins og kom 

fram í færslu Árna Magnússonar. Núna er aðeins vitað um eitt eintak með myndinni og er það 

varðveitt í Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi. Á það hefur bókavörður skrifað: “Eintak a. 
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Með hinni mjög sjaldgæfu koparstunga við blaðsíðu 43 í athugasemdunum. Eftir teikningu í 

Uppsala-Eddu frá 14. öld,”Ex a Med det högst sallsynta kopparsticket vid sid 43 af noterna. 

Efter en ritning i Uppsala Eddan fran 13 talet.”
51

 

     Efst á blaðinu stendur  Not pag.43 til að sýna hvar setja á myndina inn í bókina. Hún er 

hægra megin á opnunni, vinstra megin er bls.42. Ekki getur það verið tilviljun, eins og áður 

hefur komið fram. Á síðunni má greina nokkrar tilvitnanir í Uppsala-Eddu á íslensku og þeim 

síðan snúið jafnharðan á latínu. Þar er vísað í Óðin, Þór og Frigg.  “Óðinn er æðstur og elstur 

ásanna. Og svo sem önnur godin eru máttug, þá þjóna honum öll svo sem börn föður” “Óðinn 

heitir alfaðir, því að hann er faðir allra goðanna” “Hvernig skal kenna Þór: svo að kalla son 

Óðins og jarðar” “Jörð skal kalla móður Þórs, brúður Óðins, elio Frigjar”. 

 

Kórónurnar þrjá í skjaldarmerki Svíþjóðar 

Johannes Schefferus (1621-1679), sem skrifaði samfélagsskýringar við Gautreks sögu,  

gaf  út “einstæða bók” árið 1678. Hún fjallar um innsigli og skjaldarmerki Svía, uppruna 

hinnar þreföldu kórónu á skjaldarmerkinu og merkingu þeirra. Hann byggði rannsókn sína á 

rituðum heimildum, gömlum innsiglum og Mora steini, Morasten. Hann lét endurgera 

teikninguna í Uppsala-Eddu mjög í anda Verelius. Schefferus var sá fyrsti til að tengja goðin á 

myndinni við hofið í Uppsölum.  

     Á titilsíðu bókarinnar stendur: Joannis Schefferi argentoratensis de Antiqvis Verisove 

Regni Sveciæ Insignibus, Liber singularis. Eintakið á Konunglega bókasafni í Stokkhólmi er í 

brúnu skinnbandi með gyllingu á kili. Þar er aðeins nafn höfundar. Bókin er í stóru broti, 20,5 

cm á hæð og 15 cm á breidd. Aftast eru fjörutíu og fimm tölusettar myndir á fjórtán síðum. 

Schefferus fjallar um hverja mynd í sérstökum kafla í bókinni. Endurgerða teikningin af 

Ganglera frammi fyrir konungunum þremur er á síðu átta og er merkt með rómverskri tölu, 

XXXII. Umhverfis hana eru innsigli og skjaldarmerki, sjö talsins, merkt rómverskum tölum. 

Á þeim flestum eru þrjár kórónur en einnig ljón með kórónu.  

     Teikningin er mjög lík endurgerð Verelius, hefur sólartáknið en texta er alveg sleppt. Hún 

er dregin fáum dráttum, nánast aðeins útlínur. Skorið er neðan af fótleggjum Ganglera við 

ökkla, broddstafnum og klæðafaldi Friggjar. Þegar Stefan Drechsler leit á myndina af Frigg 

sagði hann að þetta væri Maríumynd og leit einkum á handahreyfingar.
52

  

     Gangleri er mun minni en í endurgerð Verelius, aðeins 7,5 cm en þrígyðið er svipað, þ.e. 

12,5 cm. Handahreyfingar eru þær sömu og hjá Verelius. Höfuð Óðins er minna hér en hjá 
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Verelius og hann horfir niður til Ganglera, sem er nýtt. Hann og Þór eru með sama 

vangaskegg og á frummyndinni. Augu Óðins og Friggjar eru tveir deplar. Sólin er dregin 

fáum fínlegum dráttum. En aðalatriðið hér eru kórónurnar þrjár og merking þeirra. 

     Í nágrenni við Uppsali var steinn, Morasten. Þar sóru konungar eiða til forna og þjóðin 

hyllti þá. Á steininn var grafin hin þrefalda kóróna.
53

 Sá fyrsti sem vitað er um að sór eiða við 

steininn var Magnus Ladulås árið 1275. En ætla má að sá siður eigi sér lengri sögu. Ladulås 

var fyrsti konungur Svía til að nota kórónurnar þrjár í innsigli sínu. Í valdatíð Magnus 

Eríksson um 1350 urðu kórónurnar þrjár tákn konungsríkisins Svíþjóðar og í tíð Karls 

Knutsson Bonde um 1440 bættust tvö ljón í skjaldarmerkið. Þannig hefur skjaldarmerki 

Svíþjóðar litið út síðan. Það var Gustav II Adolf, sem komst til valda 1611, sem lagði af 

þennan forna sið.
54

Í bók Schefferus má sjá teikningu af Morasten eða hugmynd Schefferus  

um hann.    

     Konungshöllin í Stokkhólmi á rætur að rekja til varðturns sem byggður var á Hólminum á 

12. öld og kallaðist Þrjár kórónur, Tre Kronor. Turninn var byggður til að fylgjast með 

skipaferðum og innheimta tolla. Þar hafði verið komið fyrir hindrun, sem kallaðist Stock, og 

því hlaut Hólmurinn nafnið Stokkhólmur. Í kringum turninn byggðist upp glæsilegt virki sem 

varð konungshöll í tíð Gustav I.Vasa. Nafn turnsins færðist yfir á höllina, Slottet tre Kronor. 

Þar var einnig stjórnsýsla ríkisins á stórveldistíma Svíþjóðar. Þar hefur De la Gardie gengið 

um ganga. Hann gaf Kristínu silfurstól, hásæti, fyrir krýningu hennar árið 1632. Höllin brann 

árið 1697 og núverandi konungshöll var reist á grunni hennar.
55

  

     Kórónurnar þrjár urðu að ágreiningsefni milli Svía og Dana. Þjóðirnar deildu um uppruna 

þeirra og merkingu. Schefferus komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt með neinni vissu 

að segja hvers vegna þrjár kórónur hafi verið valdar, fremur en aðrar Evrópuþjóðir gætu skýrt 

merkingu skjaldarmerkja sinna. Schefferius benti á að kórónurnar þrjár á teikningunni í 

Uppsala-Eddu væru sömu gerðar og  í skjaldarmerki Svíþjóðar. Rætur þeirra mætti rekja til 

heiðni,  tíma Uppsalakonunganna sem hefðu þegið guðlegt vald sitt frá goðunum þremur sem 

birtist í kórónunum á teikningunni í Uppsala-Eddu.
56
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Vagga menningarinnar 

Olaus Rudbeck (1630-1702) var afburðamaður. Hann var vísindamaður og fræðimaður með 

ríkt hugmyndaflug. Um skeið var hann rektor  Háskólans í Uppsölum, rector magnificus. 

Þjóðernisandinn náði hámarki í verki Rudbeck, Atland eller Manheim og fylgdi verkinu Atlas.  

     Atland kom út í fjórum bindum á árunum 1679-1702 og er alls 3000 blaðsíður. Í verkinu 

sýndi Rudbeck fram á að Svíþjóð væri hin glataða Atlantis og vagga menningarinnar. Hann 

lét endurgera teikninguna mjög í anda Verelius með sólartákninu. Þeir félagar héldu því fram 

að Hofið í Uppsölum væri upphaflega hof Apollos, sólarguðsins, en síðan hof Óðins, Þórs og 

Friggjar. Schefferus hafnaði hins vegar tengslum við grískan og rómverskan átrúnað, þótt 

hann tengdi Óðin við sólina og hið himneska.
57

 Í Atlas birti Rudbeck mynd af hugmynd sinni 

um hofið í Uppsölum.  

      Atlas er í stóru broti og á kili stendur: O. Rudbeck Atland eller Mannheim Tabulæ Editio 

Prima. Blöðin eru 46 cm á hæð og 31 cm á breidd. Þar eru 156 tölusettar myndir og þeirra á 

meðal er endurgerð teikningarinnar í Uppsala-Eddu nr.29 og svipar til koparstungu Verelius. 

Meginbreytingin felst í mynd Friggjar, en Rudbeck hefur sett geirvörtu á vinstra brjóst hennar. 

Hún snýr lófa vinstri handar að sér, öfugt við teikningar Verelius og Schefferus og 

andlitssvipurinn er annar. Teikningin í heild er dregin breiðari dráttum og augnumgjörð mun 

skýrari.  

     Á síðunni eru sjö myndir, hver og ein römmuð inn. Myndin sjálf er 13,5 cm á hæð og 8 cm 

á breidd, svipað og hjá Verelius, og fylla Gangleri og konungarnir úr í rammann án þess að 

skorið sé á teikninguna, Gangleri er 10 cm og höfðingjarnir 13 cm eins og á frummyndinni. 

Tiglaáklæði er á tveimur hásætum, eins og á frummyndinni. 

          Rudbeck nefnir Uppsala-Eddu tíu sinnum í ritinu. Patricia Baer fjallar um teikninguna 

og telur að þar sem hún birtist með öðrum myndum skýringalaust séu tengslin við 

Gylfaginningu ekki auðskilin.
58

  

     Atlas var endurútgefinn árið 1938. Þar er bætt við skýringum við myndirnar aftast. Um 

mynd nr.29 er vísað í Uppsala-Eddu sem sýni Háan, Jafnháan og Þriðja. Einnig að myndin 

hafi birst fyrst hjá Verelius en aðeins sé nú til eitt eintak af henni. Ekki er þess getið þar að 

bak við nöfnin séu Óðinn, Þór og Frigg.  

    Í goðunum þremur sá Rudbeck hið þrefalda hlutverk Svíakonunga sem birtist í kórónunum 

þremur.  
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     Hugmyndina að Atlanta fékk Rudbeck þegar hann var að skoða heildarkort af Svíþjóð hjá 

Verelius, sem gerð var fyrir útgáfu af Hervarar sögu; að Svíþjóð væri hið forna Atlanta og 

vagga menningarinnar. Þessi hugmynd átti eftir að gagntaka hug hans. Hann byggði kenningu 

sína að miklu leyti á fornaldarsögum. 
59

 

     Þremenningarnir byggðu kenningu sína á fornum sögnum um hofið í Uppsölum. Olaus 

Magnus fjallar um hofið í hinu mikla riti sínu, Historia de Gentibus Septentrionalisbus,  sem 

kom út á latínu í Róm 1555,og síðar á sænsku, Historian on de nordiska folket. Í bókinni er 

mynd eins og hann hugsar sér hofið og heitir kaflinn: “Um hið dásamlega hof sem er helgað 

norrænum guðum.” Hann segir að hofið sé gulli þakið og þar dýrki menn líkneski af þremur 

guðum. Þar sé haldin þjóðhátíð níunda hvert ár. Þá sé níu mönnum fórnað og líkamar þeirra 

hengdir upp í rjóðri nálægt hofinu. Þar hangi einnig hundar og hestar.
60

  Gullkeðja umlykur 

hofið. Fyrir utan það stóð voldugt tré sem felldi aldrei lauf. Nálægt hofinu var lind eða 

brunnur.  

     Í öðrum kafla fjallar hann um þrjú höfuðgoð og nefnir þá Þór fyrstan, honum á vinstri hönd 

er Óðinn en á hægri hönd Frigg, sem hann tengir við Venus og Fredag. 
61

Olaus Magnus 

byggði á Adam af Bremen, heimild frá 12.öld. Adam hafði aldrei komið til Gömlu Uppsala en 

byggði frásögn sína á munnmælum. Baer vekur athygli á því að í Svíþjóð hafi Frigg komið í 

stað Freys í lýsingu Adams af Bremen vegna misskilnings.
62

  

     Sögnin um hofið í Uppsölum var enn í minni á 20. öld. Árið 1908 var listmálarinn Carl 

Larsson fenginn til að skreyta anddyri Þjóðminjasafns Svíþjóðar.  Hann málaði fyrst innreið 

Gustavs I. Vasa í Stokkhólms 1521. Einn veggurinn var þá auður og hann gerði tillögu að 

mynd sem hann kallaði Vetrarblót. Atburðurinn átti að gerast fyrir utan hofið í Uppsölum og 

sýna þegar konungi var fórnað til að blíðka goðin. Tillögunni var hafnað þá, bæði vegna 

efnisins svo og stílsins, en svo fór að Þjóðminjasafnið keypti málverkið í aldarlok.
63

  

 

Fjórar litmyndir eftir Jakob Sigurðsson í þremur handritum  

Víkur nú sögunni til Íslands, að Kirkjubæ í Hróarstungu, einni öld síðar. 

      Viðfangsefni kanadíska fræðimannsins Patricia A. Baer var að rannsaka fjórar endurgerðir 

Jakobs Sigurðssonar í þremur pappírshandritum  af Snorra -Eddu frá árunum 1760-1765.  

                                                 
59

Heimir Pálssons, formáli að Uppsala-Eddu, Uppsalahandritinu DG 11 4to, Bókaútgáfan Opna og Snorrastofa í 

Reykholti, Reykjavík, 2013, bls.41. 
60

 Olaus Magnus,  Historia om De Nordiska Folken, Första Delen, Gidlunds, 1976, bls. 140. 
61

 Olaus Magnus, sama heimild, bls. 134. Þar er mynd af höfuðgoðunum. 
62

 Patricia A. Baer, sama heimild, bls. 65. Fricco/Freyr varð Frigh í fornssænsku og þýtt sem Frigg í skrifum 

Olaus Magnus.  
63

 Safnaheimsókn í Stokkhólmi 5. júlí 2013. Lesið af skilti um Midvinterblot. 



 28 

Markmið hennar var að færa rök fyrir því að Jakob Sigurðsson hefði þekkt koparstungumynd 

Verelius. Henni fannst sérstaklega athyglisvert að kringlótta andlitið, sem var upphaflega krot 

í Uppsala-Eddu, skyldi verða að sólartákni með mannsandliti. Hún telur að allir sem noti 

sólartáknið hafi fengið það frá koparstungumynd Verelius en ekki frumteikningunni.  

    Eitt það sérkennilegasta við myndir Jakobs er að konungarnir þrír eru vinstra megin á 

myndfletinum en Gangleri hægra megin, öfugt við aðrar gerðir af teikningunni. Ástæðuna 

telur Baer vera þá að koparstungumynd Verelius var sett á autt blað og stundum hafi þrykkið 

farið í gegn svo myndaðist spegilmynd. Sú gerð myndarinnar hafi höfðað meira til Jakobs. 

Allar teikningar hans hafa ennfremur sólartáknið.
64

  

     Miðað við eina eintakið af myndinni sem nú er þekkt stenst það ekki. Hins vegar er blaðið 

svo þunnt að með því að bera baksíðuna upp að ljósi kemur spegilmyndin glöggt fram.
65

 Þetta 

gerist einnig þegar mynd er yfirfærð eða dregin í gegn. Það gæti verið skýringin.  

 

Spegilmynd í Þýskalandi 

Jakob Sigurðsson var ekki sá fyrsti sem gerði spegilmynd af konungunum þremur.  

Trogillus Arnkiel gaf út rit um germanska goðafræði, Cimbrische Heyden – Religion árið 

1691. Þetta er mikið verk, yfir þúsund blaðsíður, með töluverðu myndefni. Arnkiel var sá 

fyrsti til að nota verk skandínavískra fræðimanna til að útskýra heiðindóm utan Skandinavíu. 

Verkið hafði mikil áhrif og var lesið af fræðimönnum og vitnað í það fram á 19.öld. Í bókinni 

er mynd af konungunum þremur og augljóst að fyrirmyndin er komin frá Verelius og 

fræðasamfélagi hans. Líkamsstaða og handahreyfingar konunganna eru þær sömu. 

Meginbreytingin er að Arnkiel setur merkimiða á goðin. Efst situr Þór, í miðið Óðinn og neðst 

Freyja. Hann hefur miðjusett goðin og birtir þau án Ganglera.  

     Önnur útgáfa verksins kom út árið 1702 og er hún til í Þjóðarbókhlöðu, sem sýnir að hún 

hefur verið þekkt hér á landi.
66

  

 

Hárs er lygin hérna sýnd 

Handritin þrjú sem hér eru til umfjöllunar eru öll Edduhandrit. Elst þeirra hefur safnmark Nks 

1867 4to og er geymt í Det Kongelige Bibliotek í Kaupmannahöfn. Séra Ólafur Brynjólfsson 

skrifað það upp í Kirkjubæ á Austfjörðum árið 1760 og hafa myndirnar tvær af Ganglera í 

Valhöll verið eignaðar honum. Komið hefur í ljós að nafn Jakobs Sigurðssonar er á annarri 
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myndinni.  Baer eignar myndirnar í handritunum Jakobi og verður því fylgt hér. Myndirnar 

eru svo líkar að þar verður ekki greint á milli.  

     Annað handritið hefur safnmark IB 299 4to og er geymt í Landbókasafni – 

Háskólabókasafni. Það var uppskrifað árið 1764 með hendi Jakobs. Þriðja handritið kallast 

Melsteðs Edda (SÁM 66 4to)og er í Stofnun Árna Magnússonar, skrifað 1765.  

      Handritin þrjú eiga margt sameiginlegt. Þau skipast efnislega í tvo meginhluta, í þeim fyrri 

eru eddukvæði, mismörg, í seinni hluta uppskrift á fyrstu prentuðu útgáfunni af Snorra-Eddu 

frá 1665. Auk þessa er ýmislegt annað fornfræðakyns. Athygli vekur hvað mikið er um 

rúnafræði. Ætla má að handritin séu öll skrifuð á Kirkjubæ á Austurlandi. Þar hafi verið 

skrifarastofa með handritum og bókum um aðskiljanleg efni. Hvert handrit hefur verið 

sérpantað og kaupandinn ákveðið efnið. Meðal bóka á Kirkjubæ hefur verið Gautreks saga, 

því að í tveimur þessara handrita er að finna útdrátt úr útskýringum Verelius, auk þess sem 

tvær myndirnar eru svo líkar teikningu Verelius að þar getur ekki verið um tilviljun að ræða. 

     Allar myndir Jakobs eru litaðar. Þær sýna hinn þríeina Óðin skeggjaðan og eineygðan, 

þannig að gervi Óðins er sýnt en ekki falið. Þá er andlit Ganglera tæplega mennskt á myndum 

hans. Í elsta handritinu hefur röð konunganna verið snúið við á báðum myndunum og situr 

Hár efstur. Ætla má að það séu áhrif frá Verelius. Á öllum myndunum er erindi eftir Jakob 

þess efnis að lygi Hárs sé sýnd þarna og tign Óðins sé týnd: ‘Hárs er lygin hérna sýnd með 

hvopta púðri ólinu, en Óðins konungs talin og týnd tign í hásætinu.’
67

  Þótt textinn hefði ekki 

fylgt með er ljóst að teiknarinn lítur á Óðin og Ganglera sem hálfgerð fífl.       

    Tvær teikningarnar líkjast koparstungumynd Verelius, þótt þar sé líka mikill munur. Í elsta 

og yngsta handritinu eru merkilegar myndasyrpur úr goðafræðinni með alls sextán myndum á 

átta blöðum. Myndirnar af Ganglera í Valhöll eru gróteskar, skorið er á konungana vinstra 

megin og svipur þeirra kjánalegur. Þeir eru klæddir dýrindis loðkrögum. En það sem vekur 

mesta athygli er að mælskutáknið er orðið að blessunartákni. Á þeim myndum bendir 

Gangleri ekki en heldur hendinni yfir höfði sér.  

 

 Nks 1867 4to með Extractus af notis Vereli Svenska 

Elst þessara pappírshandrita ber safnmerkið Nks 1867 4to. Það er  í Det Kongelige Bibliotek, 

Svarta demantinum, í Kaupmannahöfn. Handritið er 244 blöð, 19 cm að hæð og 15,5 cm á 

breidd. Það er innbundið í brúnt skinnband með tveimur spennum og er skinnið máð. Á 

titilsíðu stendur með flúruðu letri: “Edda það er fræði fornmanna samanskrifuð eftir Sæmundi 
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presti Sigfússyni hinum fróða en nú að nýju uppskrifuð anno 1760 af sr. Ólafi Brynjólfssyni 

að Kirkjubæ í Austfjörðum.”      

     Biskupinn í Skálholti, Brynjólfur Sveinsson, hafði frétt af Sæmundar-Eddu á sínum tíma. Í 

Saxa-skýringum sínum1641- 1642 vitnar hann í bréf til vinar síns Stephanius, þar sem hann 

segir að glötuð sé Edda Sæmundar  og aðeins hafi hundraðasti partur hennar varðveist í 

Snorra-Eddu.
68

        

     Hugmynd um Eddu kennda við Sæmund fróða kom fyrst fram í Grænlandsannálum sem 

Jón lærði skrifaði fyrir Hólamenn, en engin leið er að vita hvaðan heimild Jóns er komin. 

Brynjólfur taldi sig hafa Sæmundar-Eddu í höndum þegar hann fékk Konungsbók Eddukvæða 

árið 1643.  

     Séra Ólafur Brynjólfsson uppskrifaði handritið að Kirkjubæ og talið hefur verið að hann 

hafi einnig teiknað myndasyrpuna. Patricia Baer eignar myndirnar hins vegar Jakobi 

Sigurðssyni, eins og áður hefur komið fram.  

     Fyrst kemur Sæmundar-Edda á sextíu blöðum. Þá kemur “Útlegging yfir Völuspá” og 

“Samtak um rúnir” eftir Björn á Skarðsá og síðan um “rúnar, ristingar og skrifelse”. Á eftir 

þessu kemur myndasyrpan á bl.92-99.  

     Seinni hlutinn hefst á blaði 100r.  Þar stendur með flúruðu letri eftirfarandi texti: “Bókin 

Edda hverja sámansetti Snorre Sturluson lögmaður Anno Kristi MCCXV. Prentuð í 

Kaupinhavn í íslensku, dönsku og latínu. Anno Domini 1665. En skrifuð að Kirkjubæ í 

Austfjörðum Anno 1760.” 

     Hér er vísað í útgáfu Snorra-Eddu frá 1665. Hún var grundvölluð á Laufás-Eddu, sem séra 

Magnús Ólafsson í Laufási skrifaði 1608-1609. Þar skiptir hann Gylfaginningu í dæmisögur, 

sem er vissulega breyting og færir hana nær kristnum hugmyndum. Kenningum raðaði 

Magnús í stafrófsröð. Hann þýddi Eddugerð sína á latínu og varð hún ásamt danskri þýðingu 

grundvöllur fyrstu útgáfu Snorra-Eddu frá árinu 1665.
69

  

     Athyglisvert er að sjá að verið er að handskrifa bók sem prentuð var tæplega öld fyrr. 

Kirkjan átti einu prentsmiðju landsins á þessum tíma og prentaði nær eingöngu trúarleg rit. 

Það var ekki fyrr en í Hrappsey upp úr 1773 sem farið var að prenta annað en guðsorð að ráði 

á Íslandi. 

     Snorra-Edda er á blöðum 100-166. Þar er seinni myndin á blaði f.111v. Á eftir kemur 

margt um rúnir og ættartala Óðins. Á eftir henni kemur útdráttur úr skýringum Verelius á 

bl.204-211, “Extractus af notis Vereli Svenska”(ups.1664).  
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     Á eftir útdrættinum koma rímnaskýringar og fleira fornfræðakyns. 

 

Gylltar kórónur og sólartákn  

 Baer telur að myndin á blaði 111v sé elsta mynd Jakobs, sem er mjög líklegt. Myndin er 

römmuð inn og  er 17 cm á hæð og  13,5 cm á breidd. Hún líkist teikningu Verelius, en þó er 

aðeins rýmra um hana. Helstu breytingarnar eru þær að allir konungarnir eru blindir á hægra 

auga, þótt ekki sé það augljóst og allir eru þeir með skegg. Skegg Fyrsta Hárs hefur breyst úr 

kragaskeggi í tjúguskegg, og má ætla að það sé í samræmi við tísku þess tíma. Annar Hár og 

Þriðji eru hins vegar með tjásulegt kragaskegg.  Þá hefur röð þeirra verið snúið við og situr 

Fyrsti Hár efstur, höfuð hans er einnig stærra eins og hjá Verelius. Sólartáknið er bak við hann 

óvenjulega glaðlegt á svipinn.Geislar hennar stuttir þríhyrningar.  

     Andlit Ganglera er ómennskt, hann gapir og augað er stórt og starandi. Kyrtillinn hefur 

breyst í pokabuxur með einhvers konar hala. Hann fær helmingi minna rými en konungarnir, 

horfir upp til Fyrsta Hárs og bendir með vísifingri í átt til hans. Handahreyfingar konunganna 

eru þær sömu og hjá Verelius og á frummyndinni. 

      Athyglisvert er að bera saman mynd Þriðja Hárs hjá Verelius og Jakobi. Handahreyfingar 

eru þær sömu, en þumallinn á hægri hendinni hjá Jakobi er boginn en beinn hjá Verelius. Þá 

er andlitsfall og svipur Þriðja Hárs hjá Jakobi allt annar og óvirðulegri, bros leikur um varir 

hans.  

      Teikningin er dregin fínlegum dráttum, nákvæmari en hjá Verelius, fellingar eru fleiri og 

líningar framan á ermum.  

.     Kórónur konunganna eru gylltar svo og sólartáknið og sker myndin sig úr vegna 

gyllingarinnar. Ekki eru klæði konunganna í lit, en klæðnaður Ganglera og hásætin eru það. 

      Hér stendur aðeins “Gangleri” fyrir ofan höfuð hans. Erindið er skrifað neðst á 

myndflötinn og er mjög þröngt um það, eins og ekki hafi verið hugsað fyrir því í upphafi. Þá 

hefur verið strikað yfir orðið “og” á einum stað og sett í staðinn “en” fyrir framan “ Óðins 

konungs talin og týnd tign í hásætinu”. Allra neðst í hægra horni stendur  “J Sigurdsson med 

eigin h.” og ljóst að Jakob Sigurðsson hefur merkt sér myndina. 

 

Goðamyndirnar sextán 

Önnur mynd er í handritinu af Ganglera og konungunum þremur. Er hún hluti af  myndasyrpu 

með goðamyndum.  Myndin er grótesk, stórkarlaleg. Það sem hefur ráðið stíl hennar er ekki 

mynd Verelius, þótt áhrifa hans gæti, heldur heildarstíll myndraðarinnar. Syrpan kemur á eftir 

mynd af þremur vopnum. Á eftir myndröðinni kemur formáli Arngríms Jónssonar lærða.   
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     Myndin f.98r er þrettánda myndin í syrpunni. Hún er gjörólík teikningunni í Uppsala-Eddu 

og fyrri endurgerðum hennar. Hér hefur flestu verið snúið við og það afskræmt. 

Meginbreytingin frá fyrri myndum er að mælskutákninu hefur verið breytt í blessunartákn. Þá 

er þetta eina myndin þar sem konungarnir bera önnur veldistákn en kórónu. Þeir eru allir með 

sams konar skegg, fremur rytjulegt alskegg. Þeir eru eineygðir en svo virðist vera að sá sem 

situr efst sé blindur á vinstra auga en sá í miðið á því hægra, sá neðsti er með lokað hægra 

augað og má ætla að það sé blinda augað.  

     Gangleri stendur hægra megin á myndfletinum og fær helmingi minna rými en 

konungarnir. Hann stendur útskeifur með bogin hné, en efri hlutanum snýr hann að 

konungunum, hallar höfðinu aftur með lambhúshettu en heldur  vinstri handlegg yfir höfði sér 

eins og hann vilji hopa.  

     Hásætin hvert upp af öðru hafa breytt um gerð. Þau líkjast mest grindverki. Konungarnir 

sitja lengst til vinstri og skerst á þá, eins og á kórónur og geisla sólarinnar. Röð konunganna 

hefur verið snúið við. Neðst situr III Hár og er skorið fyrir neðan hné þannig að hann situr 

lágt. Andlitið er í prófíl, blinda augað lokað en munnurinn opinn. Hann bendir með vinstri 

hendi á Ganglera, en með hægri á ská niður og notar blessunartáknið. II Hár snýr efri hluta 

líkamans fram en horfir á ská upp, með opinn munn. Í hægri hendi heldur hann á Þórshamri 

og orbis cruciger, en með vinstri hendi bendir hann niður á Háan. I Hár situr efst og ber 

kórónan við rammann. Hann heldur á ríkiseplinu, orbis terrarum, í hægri hendi.  

Sólartáknið er að baki honum, áhyggjufullt á svip. Allir eru konungarnir klæddir dýrindis 

loðkrögum og kórónurnar nokkuð sundurgerðislegar.  

     Samkvæmt hefð halda konungar á ríkiseplinu í vinstri hendi. Hér má nefna fyrrnefnda 

mynd af Ólafi helga og teikningu af Gustav II Adolf í krýningarskrúða árið 1617. Af þessu má 

draga þá ályktun að hér sé enn frekar snúið við hinu rétta.   

     Á myndinni er skrifað á hásætisbekkina nöfn konunganna. Við höfuð Ganglera stendur 

nafn hans “Gangleri” stórum stöfum en síðan bætt við með minna letri “minn gapri hér og 

gleypir í sig lygi”. Efst til hægri er svo vísan þar sem sagt er frá lygi Hárs og tign Óðins sé 

týnd og fyrir aftan það “ sem 2.3.4. og 5ta dæmisaga Eddu segir”. 

      Teiknarinn hefur verið fyrir flúr eða sundurgerð. Kórónurnar eru t.a.m. allflóknar að gerð. 

Þá er fyllt upp í hásætin með smágerðu spírallaga munstri vinstra megin á myndfletinum. 

Helstu litir eru brúnn, rauðbrúnn og ljósgrænn. Ekki hefur verið greint hvers konar litir þetta 

eru eða hvort þeir eru gerðir innanlands úr jurtum eða innfluttir. Staðið hefur til að láta kanna 

litina í Melsteðs-Eddu, en ekki hefur orðið af því enn.   

 



 33 

Saga handritsins 

Saga handritsins er nokkuð kunn. Séra Ólafur Brynjólfsson lést árið 1765. Þá eignaðist séra 

Guðmundur Eiríksson á Refsstað handritið. Hann átti tvo syni og hétu báðir Eiríkur. Hann 

skrifaði á handritið fremst: “Son minn Eiríkur eldri þér/Eddur nú báðar gef./Óðinn sjálfan og 

æsi er útdeila ljóðastef./ Auðhumlu Valhöll hafa hér/ helgrindur nefna hef/ og létt allt annað er 

þú sér/ámállegt Rúnastef.” Undir skrifar Guðmundur G.E.S.  

     Eiríkur eldri var  prentari. Hann var í Kaupmannahöfn, óreglumaður, og hefur eflaust selt 

handritið þar. Jón Helgason telur að Peter Frederik Suhm, sem var mikill bókasafnari, hafi 

keypt það af honum og það fylgt með safni Suhms og síðan komist í Konunglega bókasafnið í 

Kaupmannahöfn.
70

 

 

Handritið IB 299 4to í Þjóðarbókhlöðu 

Handritið IB 299 4to er í Þjóðarbókhlöðu/Landsbókasafni-Háksólabókasafni. Það er 152 blöð, 

19,3 cm á hæð og 14,6 cm á breidd. Það er innbundið í pappaspjöld með marmaramunstri. 

Skrifari er Jakob Sigurðsson.  

     Fremst í handritinu stendur: “Til ágætis við Snorra Eddu setjast þessir eftirfylgjandi 

kviðlingar úr Sæmundar-Eddu.” Þá eru talin þrettán eddukvæði og undir stendur “Skrifað 

1764”. Eddukvæðin eru á blöðum 2r-34r. 

    Á eftir þeim kemur Völuspárútlegging Björns á Skarðsá,  einnig rúnaútlegging hans.  Þá 

fjallar Jón lærði um ristingar, “Að fornu í þeirri gömlu norrænu kölluðust rúnir bæði ristingar 

og skrifelsi.”  

     Þá hefst Snorra-Edda (58r-127v). Á titilsíðu stendur: “Bókin edda hverja samansett hefur 

Snorri Sturluson lögmaður anno Xti M.CCXV. Prentuð í Kaupmannahöfn, í íslensku, dönsku 

og latínu Anno Domini 1665”. Umhverfis textann eru tíu hringir með myndum úr 

goðafræðinni og fylgir hverri mynd merkimiði. Efst fyrir miðju er andlit Óðins, honum til 

beggja handa eru Huginn og Muninn, báðir tengdir sólartákni með mannsandliti.  

    Áður en goðasögurnar hefjast er ýmislegt annað efni. Þessi hluti hefst á kvæði eftir 

fornfræðinginn Thomas Bartholinus. Þá kemur myndin af Ganglera í Valhöll, f. 59v. Á næstu 

síðu er mynd af Þór og hann tengdur Mars. Hann er klæddur í rómversk klæði með sverð og 

skjöld. 

      Á eftir koma fjórir formálar, sá síðasti eftir Snorra Sturluson.  Þá hefst Gylfaginning 75r. 

Á eftir Snorra-Eddu kemur útdráttur úr skýringum Verelius við Gautreks sögu, “ Extractus 
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eður útdregið af notis Olavi Vereli svenska sem prentaðir voru anno 1664 að Uppsölum í 

Svíaríki”  (128r-134r).  

    Eftir útdrættinum koma rúnafræði. Handritið endar á trúarlegum vísum, sem heita Krists 

vísur, Himins vísur og Sólar vísur.  

      

Fyrsti Hár eður Þriðji 

Teikningin er römmuð inn og er 17, 6 cm á hæð og 13 cm á breidd. Segja má að hún sé kópía 

af fyrstu myndinni, þótt litaval sé annað. Hér er vísan römmuð inn efst til hægri og bætt við 

texta. Jakob hefur verið óviss með röð konunganna. Neðst vinstra megin á myndfletinum 

stendur Hár, þá Jafnhár en efst stendur Fyrsti Hár eður Þriðji. Sólartáknið er fremur undrandi 

en glatt á svipinn. Konungarnir eru næsta líkir og á f.111v frá 1760. Hár eða Þriðji er með eins 

tjúguskegg en  höfuðið aðeins stærra. 

     Önnur breyting er að hér hefur verið lagt tiglagólf undir hásætin. Litir eru allt aðrir en á 

hinni teikningunni. Klæði konunganna eru ólituð nema líningar við háls og á ermum. 

Sólartáknið er ólitað. Tvær kórónur eru litaðar rauðar en kóróna Þriðja tvílit, rauð og blá. 

Hásætin eru gul og blá klæði á öllum hásætum.   

      Hér er Gangleri í gulum buxum, rauðri treyju og með bláa lambhúshettu, á eldri myndinni 

er hann í gulum buxum, grænni treyju með brúna lambhúshettu.  

 

Saga handritsins. 

Saga handritsins hefur ekki verið könnuð sérstaklega. Ekki er vitað fyrir hvern handritið var 

skrifað. Þekkt er að Sigmundur Matthíasson Long (1841-1924) eignaðist það. Hann var   

veitingamaður á Seyðisfirði á árunum 1873-1882 þar sem hann var oddviti. Eftir það stundaði 

hann einkum bóksölu. Hann fluttist til  Winnipeg 1889 og dvaldist þar lengi. Hann var mjög 

bókhneigður maður, safnaði bókum og handritum og skrifaði upp, einkum því sem austfirskt 

var. Hann gaf öll handrit sín Landsbókasafninu.
71

  

 

Melsteðs-Edda í Árnastofnun 

Melsteds-Edda (SÁM 66 4to) er í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Þetta er 

pappírshandrit, alls 235 blöð. Hvert blað er 18,2 cm á hæð og 14,5 cm á breidd. Hún er bundin 

í skinnband, framan á kápur stendur dökkbrúnum stöfum EDDA og gylltum stöfum á kili. 

Aftan á kápu er ártalið 1765. Bókin er eindálka, línufjöldi er 25-30. Handritið er skrifað með 

                                                 
71

 Páll Eggert Ólason, sama heimild, bls. 204. 



 35 

kanselliskrift og fljótaskrift. Jónas Kristjánsson réð nafn skrifarans Jakobs Sigurðssonar í 

Vopnafirði úr rammvillingsletri 

     Fremst stendur “Bókin Edda, hvörja samsett hefur Snorri Sturluson lögmaður. Anno Kristi 

MCCXV. Prentuð í Kaupinhavn  í íslensku, dönsku og latínu. Anno domini 1665. En nú að 

nýju uppskrifuð anno xi MDCCLXV.”  

     Á eftir “Registur yfir kviðlinga Sæmundar-Eddu” koma þrjátíu eddukvæði á 160 bls. Síðan 

koma sextán goðamyndir á átta blöðum. Þar er myndin af Ganglera í Valhöll sú þrettánda.  

     Snorra-Edda er kynnt á eftirfarandi hátt.: “Bókin Edda, hvörja samsett hefur Snorri 

Sturluson lögmaður. Anno Kristi MCCXV. Prentuð í Kaupinhavn í íslensku, dönsku og 

latínu. Anno domini 1665, en nú að nýju uppskrifuð anno xi MDCCLXV.”  

     Þessi hluti hefst á nokkrum formálum, þeim síðasta eftir Snorra Sturluson. Þá hefjast 

dæmisögurnar sem eru númeraðar I-LXXIV (105r-161v) 

     Á eftir kemur ýmislegt fornfræðakyns, svo sem um rúnir, tímatalsfræði, rímfræði, auk 

Völuspárútleggingar Björns Jónssonar á Skarðsá. Bókinni lýkur með Ættartölu Óðins, sem 

rakin er til Adams.  

 

Önnur myndröð með sextán goðamyndum 

Myndin af Ganglera í Valhöll er á blaði 78r í Melstaðs -Eddu. Hún er hluti af  sextán 

frásagnarmyndum sem tengjast efni handritsins og eru á átta blöðum, 73r-80v.  

      Myndasyrpan kemur á eftir eddukvæðunum og á undan Snorra-Eddu, sem er mjög eðlileg 

niðurröðun. Myndin, sem hér er til umfjöllunar, er grótesk eins og myndin í Nks 1867, f.98r 

frá 1660, þar sem flest hefur verið afskræmt. Við fyrstu sýn virðist þetta vera sama myndin, 

en við nánari skoðun hefur ýmislegt breyst. 

     Myndin er innrömmuð, 15,2 cm á hæð og 12,5 á breidd, svo hún er nær ferköntuð að 

lögun. Athyglisverðasta breytingin hér er sú sama og í hinni myndasyrpunni, að í stað 

mælskutáknsins er komið blessunartákn.  

     Hér, eins og í öllum myndum Jakobs, er hinn þríeini Óðinn vinstra megin á myndfletinum. 

Þeir eru allir eineygðir sem Óðinn og því gervið sýnt en ekki falið. Allir eru þeir skeggjaðir, 

klæddir dýrindis loðkrögum og með kórónu á höfði.  

     Myndflöturinn skiptist í tvennt á þann veg að konungarnir fá tvo þriðju rýmis en Gangleri 

einn þriðja ólíkt frummyndinni sem skiptist í tvo jafna helminga. Það eru hásætin þrjú sem 

marka þessi skil svo og broddstafur Ganglera, sem hvoru tveggja mynda lóðréttar línur. 

Hásætin eru fremur táknuð en sýnd, með beinum línum og hið köflótta klæði á hásætum 

frummyndarinnar verða skraut í hornum og mynda þrjá þríhyrninga.        
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     Gangleri stendur neðst á rammanum. Hann er  útskeifur með hnén bogin sem gerir hann 

kjánalegan. Hann snýr efri hlutanum í átt að konungunum, hefur kastað höfðinu langt aftur á 

bak, ómennskt andlitið í prófíl, skeggjaður. Hann er mjög opinmynntur og stóreygður, horfir 

beint upp í loftið en ekki á Þriðja, vinstri höndin yfir höfðinu.  Hann er klæddur í grænar 

hnébuxur, gulbrúnt vesti og græna lambhúshettu á höfði. 

     Konungarnir þrír sitja yst til vinstri og er skorið á þá.  Þeir fylla út í myndflötinn þannig að 

fætur Hárs fyrir neðan hné snerta línuna neðst, en kóróna Þriðja snertir línuna efst. Töluvert 

rými er um miðjan myndflötinn, og þar hefur teiknarinn skráð nöfn þeirra á hásætin allstóru 

letri. Hér hefur orðið breyting á. Í myndasyrpunni frá 1760 var röð konunganna snúið við, en 

hér er hún í samræmi við frásögn Snorra-Eddu.  

     Líkamsstaða konunganna er sú sama og í myndasyrpunni frá 1760, en ólík 

frumteikningunni og öllum endurgerðunum. Hár situr nokkuð á ská og andlit hans í prófíl, 

munnurinn opinn en augað lokað. Hann bendir vinstri hendi í áttina að Ganglera og sér í lófa 

hans, en með hægri hendi bendir hann niður á við og sér á handarbakið. Fyrir ofan hann situr 

Jafnhár og snýr fram. Hann horfir á ská upp í áttina að Ganglera og horfir með öðru auga yfir 

Ganglera, munnurinn opinn. Hann bendir ekki í áttina til Ganglera heldur með vinstri hendi á 

Háan, en skorið er á hægri framhandlegg hans. Þriðji snýr sér aðeins að Ganglera, horfir niður 

til hans og bendir með vinstri hendi yfir höfuð hans. Rauðbrúnn litur einkennir mest klæðnað 

hins þríeina Óðins, svo og kórónu Þriðja, en kóróna Jafnhás er gulbrún. Sama flúr er við 

kjölinn lengst til vinstri eins og á myndinni frá 1760.  

      Sólartáknið er hér framan við Þriðja, sem er nýtt því að í öllum öðrum myndum er það 

fyrir aftan hann. Sólartáknið er stórt og áberandi og mjög áhyggjufullt á svip. Sama erindi og 

fyrr er  innrammað í hægra horni fyrir ofan Ganglera. Þar stendur: Hárs er lygin hérna sýnd 

með hvopta púðri ólinu, en Óðins konungs talin og týnd tign í hásætinu.” Þá er texti fyrir aftan 

Ganglera og er þröngt um hann. “Hér gapir Gangleri móti Hárs lygi og er...” 

 

Skrifaði bæði og skáld var sá 

Á Landsbókasafni-Háskólabókasafni eru fjórtán safnnúmer um handrit Jakobs Sigurðssonar, 

það mesta upp á 339 blöð með fimmtán riddara-, ævintýra- og fornaldarsögum. Af því má sjá 

að hann skrifaði og myndskreytti fjölmörg handrit á sinni tíð.
72

 

     Fátt er vitað um ævi Jakobs en hann var prestssonur. Vitað er að hann hóf búskap upp úr 

tvítugu með Ingveldi Sigurðardóttur árið 1749 og bjó þá í Jórvík í Breiðdal. Þau eignuðust sjö 
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börn svo vitað sé. Þau bjuggu lengst í Vopnafirði og fluttu þar milli kota. Jakob lést 1779, 

liðlega fimmtugur á Breiðamýri í Selárdal. Kotið stóð við Selá, sem nú er ein dýrasta 

laxveiðiá á landinu. 

     Gísli Sigurðsson rannsóknarprófessor á Árnastofnun hefur dregið saman ævi Jakobs 

Sigurðssonar og segir að skólaganga eða veraldarauður komi ekki við sögu hans en hin 

andlegu gildi hafa verið þeim mun meiri. Hann birtir vísu sem ort var um Jakob látinn.
73

  

 

Nú er Jakob fallinn frá  

frí við raunir harðar 

skrifaði bæði og skáld var sá,  

skemmtun Vopnafjarðar. 

 

Yfir hafið og heim 

 Gísli Sigurðsson skrifaði grein í Handritin sem ber titilinn “Melsteðs- Edda: Síðasta handritið 

heim?” Þar rekur hann ýtarlega sögu handritsins. 

     Það var snemma á 8. áratug síðustu aldar að Árni Bjarnarson, bókaútgefandi á Akureyri sá 

handritið í bankahólfi hjá Royal Bank í Wynyard í Bandaríkjunum. Hann lét Harald Bessason, 

þáverandi prófessor í Winnipeg vita af handritinu, en eigandinn var vesturíslenskur bóndi í 

Wynyard, Kenneth Melsted að nafni.
74

 

     Ættmóðirin, Elín Sigríður Magnúsdóttir, hafði flutt frá Halldórsstöðum í Köldukinn til 

Kanada með sex börn sín árið 1876. Í farangri sínum hafði hún edduhandritið. Hún nam land 

skammt frá Gimli og nefndi bæ sinn Melstað. Handritið gekk í arf til afkomenda hennar og 

var Kenneth Melsted þriðji ættliður. Um hann segir í Vesturíslenskum æviskrám  að hann sé 

mikill unnnandi góðra bóka og eigi afar sjaldgæfar bækur íslenskar í bókasafni sínum.
75

  

Kenneth Melsted kom með handritið í flugvél til Winnipeg og sýndi Haraldi, sem lét taka 

myndir af því og sendi þær forstöðumanni Árnastofnunar, Jónasi Kristjánssyni. Svo leið 

tíminn. Árið 2000 gerðist það að fjölskylda Arnar Arnar, ræðismanns Íslands í Minnesota í 

Bandaríkjunum, keypti handritið og færði það Árnastofnun. Jónas Kristjánsson ákvað að 

kenna edduhandritið við Melstað.
76

 

     En hvað er vitað um sögu handritsins áður en Elín Sigríður Magnúsdóttir eignaðist það?  

     Á aftasta blaði handritsins koma þrjú nöfn þeirra sem hafa líklega átt bókina. Þar er efstur 

á blaði Gísli Gíslason í Skörðum sem “á með rjettu Bókina Eddu”. Gísli (1797-1859) var 
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bóndi, skáld og bókbindari í Skörðum í Reykjahverfi. Á heimilinu voru “bækur 

yfirfljótanlegar”. Hann átti 68 bindi bóka þegar hann lést. Gísli bjó um skeið á Auðnum í 

Laxárdal, hjáleigu Þverár, en í bandi bókarinnar var notað rifrildi úr bréfi Jóns Sigurðssonar 

forseta til Jóns Jóakimssonar á Þverá, föður Benedikts á Auðnum og tengir það handritið 

óbeint við sjálfstæðisbaráttuna. Gísli var faðir Arngríms málara (1829-1887). Gísli Sigurðsson 

segir í grein sinni að Melsteðs-Edda gæti hafað leikið merkilegt hlutverk við að koma arfi 

myndlýsinga í handriti áleiðis inn í nútímann.
77

 Í ævisögu Arngríms eftir Kristján Eldjárn er 

frásögn Sigurjóns Þorgrímssonar sem hann hafði heyrt Arngrím segja frá:  

“Það var að vorlagi, góð tíð, heimilisfólk í Skörðum flest farið í kirkju, en Arngrímur sat heima. 

Myndabók lá uppi á hillu í baðstofunni. Drengurinn seildist eftir bókinni, hljóp með hana út og upp í 

Skarðaháls, fór að teikna og gleymdi stund og stað. Þegar fólk kom heim úr kirkjunni vissi enginn 

hvað af honum hafði orðið. Var hans leitað og loksins fannst hann, niðursokkinn í fyrstu teikningarnar 

sem hann bar við að gera.”
78

 

 

Ekki er vitað hver myndabókin var en Gísli Sigurðsson gælir við þá hugmynd að það hafi þá 

verið fyrstu kynni Arngríms af myndlist. 
79

 

     Nokkru neðar á aftasta blaði Melsteds-Eddu stendur “St. Petersen”. Ekki hefur verið borin 

kennsl á það nafn. Neðst stendur Magnús Guðmundsson, bóndi á Sandi í Aðaldal því að dóttir 

hans var Elín Sigríður sem flutti til Vesturheims. 
80

 

 

Þáttur Jóns Sigurðssonar 

Árið 1841 fór Jón Sigurðsson þá þrítugur að aldri til Stokkhólms og Uppsala á vegum 

Árnasafns  og Fornfræðafélagsins í Kaupmannahöfn til að skrásetja handrit.
81

 Í þeirri ferð 

dvaldi hann hann einn mánuð í Uppsölum og gerði nákvæma skrá yfir öll íslensk handrit þar. 

Hann afritaði m.a. Uppsala-Eddu. Var texti hans lagður til grundvallar útgáfu Árnasafns  árið 

1852. Handrit Jóns (JS 133 4to) var til sýnis á handritadeild Landsbókasafns- 

Háskólabókasafns í tilefni af tvö hundruð ára afmæli hans 2011. Hann hafði fagra rithönd, var 

geysilega nákvæmur skrifari og teiknaði upp þær myndir sem fundust í handritinu, m.a. 

teikninguna af Ganglera og hinum þríeina Óðni. Hann teiknar allt sem er á blaðinu, en 

teikning hans er mjög skissukennd.   
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Lokaorð 

Þótt frumteikningin í Uppsala- Eddu virðist einföld er hún full af smáatriðum og mikið líf og 

hreyfing í henni. “Þetta er skemmtileg mynd”, eins og Jónas Kristjánsson segir í 

Handritaspegli .
82

 – Samt er hún einkennileg á einhvern hátt, eins og hún sé hálfgerð 

skopmynd, eins og teiknarinn hafi verið feiminn við myndefnið, minnugur þess að frásögnin 

var blekking og  á einhvern hátt ókristileg.  

     Það sama má segja um endurgerðir teikningar þeirra Jóns lærða og Jakobs Sigurðssonar. 

Þeim er í mun að fram komi að þeir séu sannkristnir menn, sem hafi djúpstæða fyrirlitningu á 

hinum heiðnu goðum.  

     Það sem vekur mesta furðu við teikninguna í Uppsala-Eddu er að teiknarinn kvengerir 

Háan. Hvað hafði hann í huga? Jón lærði sem endurgerði teikninguna þrjú hundruð árum síðar 

lét það ekki trufla sig. Hann þekkti texta Gylfaginningar. Hann dró upp mynd af hinum 

þríeina Óðni, skeggjuðum og karlmannlegum. Hins vegar lét hann í ljós að hann væri sjálfur 

sannkristinn maður sem tryði ekki á það sem hann var að skrifa upp. Hann þurfti á því að 

halda. Á þessum tíma hafði hann verið dæmdur í útlegð fyrir kukl. 

     Sænsku fræðimennirnir endursköpuðu teikninguna sér í hag og túlkuðu hana í 

þjóðernisanda þess tíma. Patricia Baer bendir á að teikningin sé óskiljanleg öllum sem ekki 

þekki Gylfaginningu. Það má til sanns vegar færa. Svíarnir tengdu goðin þrjú við hofið sem 

hafði verið í Uppsölum til forna og sagnir voru til um. Þar höfðu menn dýrkað líkneski af 

Óðni, Þór og Frigg. Þess vegna sögðu þeir að Óðinn væri efstur og tengdu hann við sólina. 

Þeir röktu ættir Svíakonunga til Óðins og töldu að þeir hefði fengið hið guðdómlega vald sitt 

frá goðunum þremur á teikningunni. Frigg sat neðst, en hvernig leit ásynja út? Svíarnir 

endurgerðu hana hver með sínum hætti, e.t.v. í ætt Maríumyndar. En þeir bættu við nýjum og 

mikilvægum þætti í teikninguna, sólartákni.    

     Svo leið öld. Jakob Sigurðsson á Kirkjubæ í Hróarstungu hefur verið guðhræddur maður. 

Hann skrifaði upp sálmahandrit og á titilsíðu þess stendur: “Ein sálmabók íslenzk, þríeinum 

guði til lofs, æru og dýrðar, en oss öllum til sálargagns og nota í Jesum Kristum.”
83

  

Hér kveður við annan tón en í erindinu sem fylgir fjórum myndum Jakobs af Ganglera í 

Valhöll. Enginn lætur skýrar í ljós andúð eða öllu heldur fyrirlitningu á hinum heiðnu goðum, 

bæði í texta og myndgerð. Tvennt hefur þó vakið mesta athygli á myndum Jakobs, annars 

vegar að hann þekkti sólartáknið og hins vegar að myndir hans eru spegilmyndir. Ljóst er að 

hann þekkti teikningu Verelius, en ekki datt honum í hug að kvengera Háan. Hann eins og Jón 
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lærði þekkti texta Gylfaginningar of vel.  En hvers vegna hann notar spegilmynd er óljósara. 

Patricia Baer telur að spegilmyndin hafi höfðað meira til Jakobs listrænt. En ef til vill var 

spegilmyndin þáttur í fyrirlitningu hans.  

     Teikningarnar eiga það sameiginlegt að vera mjög persónulegar um leið og þær 

endurspegla samfélagslega þætti, bæði stjórnmálalega og trúarlega. Myndir sænsku 

fræðimannanna höfðu það hlutverk að styrkja konungsvaldið. Varðandi trúmálin sýna Svíarnir 

hina heiðnu konunga upphafna. Aftur á móti bera íslensku myndirnar þess merki að þar fjalla 

kristnir menn um efnivið úr heiðni sem þeir telja sig þurfa að sýna í neikvæðu og jafnvel 

afkáralegu ljósi.   
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