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Ágrip 

 

Elsta geymd goðakvæðisins Völuspár finnst fremst í Konungsbók eddukvæða frá miðri 

13. öld. Eins og flest ritað efni varðveitt frá ritöld er kvæðið undir töluverðum kristnum 

áhrifum, enda fóru Íslendingar ekki að rita bækur fyrr en með kristni. Þó svo að 

Íslendingar hafi tekið kristna trú um árið 1000 voru kristin ítök í íslensku heiðnu 

samfélagi að öllum líkindum langvinn og síðustu ár heiðninnar voru óneitanlega blandin 

kristnum áhrifum. Því er nær ómögulegt að sigta burt kristin áhrif frá heiðnum 

heimildum. 

 Almennt er talið að menn til forna hafi upplifað tímann sem hringlaga 

endurtekin árstíðaskipti og hugsað um kynslóða- og aldaskipti á sama hátt. Hringformið 

var einnig ríkjandi í skynjun kristinna miðaldarsamfélaga sem sést á hugmyndum 

manna um samband testamentanna tveggja og heimssögunnar. Völuspá má skoða með 

slíkar kenningar í forgrunni. Líta má á spána sem einskonar víti til varnaðar. Völvan 

færir mönnum fréttir af spillingu goðanna er leiddi til ragnaraka. Nú hafa mennirnir 

framið sömu glæpi og goðin og því mun öld manna sömuleiðis renna út í sandinn. Öld 

ása endurtekur sig þannig í tíma manna. Ennfremur má líta á hugmyndina um 

endurfæðingu sem hluta af hringlaga tímaskynjun en upprisa jarðarinnar er eflaust 

magnaðasta endurholdgun Völuspár. 

 Andstæður leika mikilvægt hlutverk í sköpun heimsins í norrænni goðafræði. 

Þar skiptir blöndun og samvinna þeirra miklu, því þegar samvinna er óviðunandi spretta 

fram ófullkomin lífsform. Í norrænni goðafræði má einnig sjá markvissa yfirfærslu 

kvenlegrar þekkingar til karla, en þekking sú sem um ræðir er valdið yfir sköpun. Líta 

má á örlögin sem einn anga af hringlaga tímaskynjun sem má sjá á örlaganorninni Urði 

er tengist bæði fortíðinni og dauðanum. Dauðinn er án efa örlög hvers manns en á sér 

alla jafna stað í framtíðinni, ekki fortíðinni. Bendir þetta til þess að örlögin skapist af 

fortíðinni þó að þau eigi sér stað í framtíðinni. 
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Sköpun 

 

Flestir fræðimenn og konur sammælast um að tímaskynjun hafi mikil áhrif á menn-

ingarsamfélög og orsaki meðal annars ólíka lífssýn og viðhorf fólks gagnvart 

veröldinni.
1
 Í vestrænum nútímasamfélögum er almennt litið á tímann sem línulega 

framvindu. Tíminn líkist þá þróunarferli frá upphafi til enda, hvort sem menn sjá það í 

neikvæðu eða jákvæðu ljósi. Þannig er tíminn óafturkræfur, hann gengur í eina átt og 

atburðir endurtaka sig ekki. Til hliðsjónar má líta á fyrirbærið tísku. Oft er sagt að hún 

gangi í hringi, en þó að ákveðin tíska virðist endurtekin hefur tími hennar ekki 

endurtekið sig. Það væri ómögulegt í nútímalegri heimssýn. Í menningarsamfélögum til 

forna litu menn tímann öðrum augum. Í stað línunnar má sjá fyrir sér önnur form, svo 

sem hringi eða gorma. Stórir atburðir úti í heimi virtust meðlimum lítilla landbúnaðar-

samfélaga ekki svo mikilvægir andspænis reglubundnum sveiflum árstíðanna. Menn 

lifðu eftir hringlaga tíma og skynjuðu hann á sama hátt. Með dauða einnar kynslóðar tók 

önnur við og framkvæmdi sömu verk og sú sem á undan kom. Endurtekning atburðanna 

veitti mönnum hlutdeild í goðsögulegum tíma og stuðlaði að endurtekningu for-

tíðarinnar.
2
 Form hringsins er áberandi hvarvetna í menningu norrænnar víkingaaldar og 

birtist ítrekað í heimildum er vitna um það tímabil. 

Vandmeðfarið er að staðhæfa um heimsmynd og hugmyndir menningarsam-

félaga sem mestmegnis er miðlað gegnum aðra og ólíka menningu, til dæmis í tilfelli 

fornrar norrænnar menningar, en fullyrða má að öll helstu gögn um hana séu lituð af 

kristinni trú.
3
 Við upphaf ritunar á Íslandi þótti m.a. mikilvægt að rita sögu landsins og 

annarra Norðurlandaþjóða. Til þess að setja norrænt lénsskipulag í alþjóðlegt samhengi, 

vísuðu skrásetjarar konungasagna í atburði heimssögunnar, sem áttu að hafa gerst á 

sama tíma og atburðir konungasagnanna. Sennilega vildu menn sýna fram á að tíminn 

væri einnig línulegur og mælanlegur á Norðurlöndunum.
4
 Þrátt fyrir slíka bresti hlýtur 

að vera hægt að lesa ýmislegt á milli línanna og mögulegt að komast að einkonar kjarna 

sem gefur raunsanna mynd af samfélögum fortíðar og hugmyndum manna. Hugsanlega 

eiga utanaðkomandi aðilar jafnvel hægara með að koma auga á þennan kjarna en 

meðlimir í menningunni sem um er fjallað. Með samanburði á kristnum kenningum og 

                                                 
1
 A. J. Gurevich, Categories of Medieval Culture, þýð. G. L. Campell, (London, Boston, Melborune og 

Henley: Routledge & Kegan Paul, 1985), bls. 94. 
2
 Sama rit, bls. 98. 

3
 Völuspá, útgefin af Sigurði Nordal, 2. útg. (Reykjavík: Helgafell, 1952), bls. 176–177. 

4
 A. J. Gurevich, Categories of Medieval Culture, bls. 103–104. 
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hugmyndakerfi fornra menningarsamfélaga má draga fram hugmyndir norrænna 

heiðinna manna úr handritunum. Tungumálið veitir líka gagnlegar vísbendingar um 

ýmislegt sem tengist skynjun og heimsmynd aðila umræddrar menningar.  

Hyggst bókmenntafræðinemi grafa vandlega í gegnum hjúp kristinnar hug-

myndafræði er þekur Völuspá til að komast að kjarna heimssýnar forfeðra sinna, og 

vonar að með því megi varpa ljósi á skilning þeirra á hugtökum eins og tíma, 

endurfæðingu og örlögum. Það hefur afdrifaríkar afleiðingar í för með sér þegar hringur 

og endurtekning eru einskonar grunntákn í hugmyndafræði menninga. Hugtökin fortíð, 

nútíð og framtíð breyta þá um merkingu og renna saman í einn tíma, sem er ætíð til 

staðar en endurtekur sig jafnframt. Örlögin samsvara þá ekki framtíðinni, eins og rökrétt 

væri nú á dögum, heldur fortíðinni, því hún er undirstaðan sem allt byggir á.
5
 Dauði og 

eyðilegging er ekki endapunktur heldur einfaldlega nýtt upphaf í hringlaga tímaskynjun, 

því heimurinn er í stöðugri þróun á milli óreiðuástands og reglu. Í sömu þróun má sjá 

tilfærslu á sköpunarvaldi á milli kynja og hvernig kynleysi og tvíkynja verur eru tákn 

um óreiðu.
6
 Allar þessar hugmyndir má sjá í þeim handritum sem geyma fornar sagnir, 

ljóð og goðafræði fornra norrænna þjóða.   

Völuspá er ein slík heimild og vel til þess fallin að skoða heimsmynd manna á 

síðustu árum heiðni og fyrstu árum kristni á Íslandi, vegna þess að hana má staðsetja á 

þessum mikilvægu tímamótum, þegar menn voru að gera upp við sig hvaða trúarbrögð 

og meðfylgjandi hugmyndafræði skyldi ríkja í hugum manna á fögru landi ísa. Völuspá 

er því ekki aðeins kristin heimild um heiðna trú, heldur einnig heiðin heimild um kristna 

trú. Kvæðið er að finna í nokkrum handritum en útgáfa hennar í Konungsbók eddu-

kvæða verður hér helst notuð til hliðsjónar. Völuspá er spásögn lögð í munn völvu sem 

líklega særir fram Óðinn sjálfan, ef Gísli Sigurðsson hefur rétt fyrir sér.
7
 Hún segir frá 

sköpun, atburðum, endalokum og endurfæðingu jarðarinnar. Þannig myndar kvæðið í 

heild sinni hringlaga frásögn sem endurtekur sig sem og endurnýjar.  

 

 

 

                                                 
5
 Anthony Winterbourne, When the Norns Have Spoken: Time and Fate in Germanic Paganism, 

(Madison, Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2004), bls. 87–88. 
6
 Else Mundal, „Androgyny as an Image of Chaos in Old Norse Mythology“, Maal og Minne 1, ritstj. 

Odd Einar Haugen og Kjell Ivar Vannebo, (Oslo: Det Norske Samlaget, 1998), bls. 6. 
7
 Skýring við 28. vísu, „Völuspá“, Eddukvæði: Með skýringum eftir Gísla Sigurðsson, (Reykjavík: 

Íslensku bókaklúbbarnir, 2001), bls. 10. 
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Trúarbrögð í tafli 

 

Við upphaf víkingaaldar á Norðurlöndum voru frjálsir bændur líklega uppistaða sam-

félagsins og nutu þeir ákveðinna forréttinda, sem þeir vörðu með því að mynda 

bandalög og kjósa yfir sig höfðingja í hernaði.
8
 Hefndarskylda og formleg réttindi náðu 

langt út fyrir „kjarnafjölskyldu“ nútímans og traustustu bönd hvers einstaklings voru 

ættarböndin.
9
 Talið er að sökum nægs landrýmis hafi samfélagsleg þróun verið hægfara 

á Íslandi og að heimsmynd þar hafi lítið breyst frá landnámi á síðari hluta 9. aldar til 13. 

aldar.
10

 Þá var hér ákveðin gerð jarðræktarsamfélags þar sem litlir hópar bjuggu saman í 

einangruðum samfélögum. Ekki ber öllum heimildum saman um þetta og nýlegar rann-

sóknir á fornleifum benda m.a. til þess að á landnámsöld hafi Reykjavík verið 150 

manna þorp, sem er langtum fjölmennara en menn hafa áður talið út frá rituðum 

heimildum.
11

 

 

Heimildir um norræna trú 

Finna má lýsingar á lífi Norðurlandabúa í fornum arabískum og enskum handritum sem 

og í evrópskum annálum. Forn þýsk og ensk kvæði gefa líka vísbendingar um sagnaefni 

norrænna þjóða og Norður-Germana. Mesta auðinn er þó að finna í íslenskum textum.
12

 

Hér á landi var meira varðveitt af sögnum og ljóðum af heiðnum uppruna en annars 

staðar á Norðurlöndum. Líklega hafa Íslendingar, sem settu saman kvæði af lifandi 

konungum á Norðurlöndum og öfluðu sér þannig frægðar, talið þekkinguna mikilvæga, 

því til þess að nýta gamlar kenningar og heiti þurftu þeir að þekkja heiðinn arf.
13

  

Kenningin er sú að Íslendingar hafi byrjað að festa eddukvæði á bókfell stuttu 

eftir 1200. Elsta og merkasta varðveitta handrit þeirra er Konungsbók eddukvæða 

(Codex Regius, GKS 2365 4to).
14

 Sennilega er hún sett saman á tímabilinu 1265–1280 

eftir handriti sem varð til snemma á 13. öld.
15

 Eddukvæði fjalla ýmist um líf og störf 

                                                 
8
 Vésteinn Ólason, „Inngangur“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, ritstj. Vésteinn Ólason, (Reykjavík: Mál 

og menning, 2006), bls. 15. 
9
 Sama rit, bls. 15–16. 

10
 Sama rit, bls. 38. 

11
 Illugi Jökulsson, „Þegar rádýr og villisvín bjuggu í Reykjavík“, Fréttablaðið, (12. apríl, 2014). 

12
 Vésteinn Ólason, „Inngangur“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, bls. 19. 

13
 Sama rit, bls. 43. 

14
 Vésteinn Ólason, „Kveðskapur af fornum rótum – Eðli og einkenni“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, 

ritstj. Vésteinn Ólason, (Reykjavík: Mál og menning, 2006), bls. 50. 
15

 Ármann Jakobsson, „Formáli“, Eddukvæði: Með skýringum eftir Gísla Sigurðsson, (Reykjavík: 

Íslensku bókaklúbbarnir, 2001), bls. XX. 
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goðanna eða segja frá forsögulegum hetjum frá þjóðflutningatímanum. Þau má telja til 

þjóðkvæða þótt þau litist mjög af heimsmynd og smekk yfirstéttar. Viðfangsefni þeirra 

eru almenn og bera vitni um aldalangt líf kvæðagreinarinnar á manna vörum.
16

  

Menn hafa ævinlega gert ráð fyrir að eddukvæðin eigi sér langa munnlega sögu 

og hafi verið skráð og endurrituð eftir flutningi sagnamanna.
17

 Meðferð þessa efnis var 

þannig lifandi hefð þar sem sköpun og varðveisla hélst í hendur.
18

 Fjöldi fastmótaðra 

orðasambanda sem fyllt var inn í eftir aðstæðum, gerði mönnum kleift að muna löng 

kvæði og endurtaka með litlum tilbrigðum. Varðveisla sagna, ljóða, fræðslu og fleira í 

munnmenntasamfélagi styrktist þegar fræðin voru þulin upp í tengslum við ákveðnar 

athafnir tengdar daglegu lífi, trú og helgisiðum. Flest efni hefur verið breytingum háð 

t.d. vegna gleymsku og ruglings, og þeirrar staðreyndar að endurtekningarferlið var 

skapandi. Menn fylltu inn í eftir aðstæðum og með hverjum flutningi endursköpuðu 

sagnamenn upp að vissu marki. Allra mikilvægustu textana, líkt og lagabálka, hafa 

menn þó væntanlega reynt að varðveita orðrétt.
19

  

Líta má á heiðni sem yfirgripsmikið samfélagslegt kerfi hugmynda sem innihélt 

trúarlega helgisiði. Hafa ber þó í huga að heiðni átti sér líklega enga guðfræði eða 

guðfræðinga sem sáu um að samræma mótsagnir, boða rétta trú og fordæma ranga. Hún 

er líkari þjóðtrú án upphafsmanna, spámanna og helgra texta. Hver og einn iðkaði trú 

sína í samræmi við venjur ættar sinnar, umhverfi og eigin reynslu.
20

 Anthony Winter-

bourne bendir svo á að í fornnorrænu finnst ennfremur ekkert orð fyrir trú, heldur 

töluðu norrænir menn einfaldlega um sið. Orðin trú og að trúa voru þannig tökuorð.
21

 

Því er óæskilegt að líta fyrst og fremst á goðakvæðin sem trúarljóð, þótt þau séu það að 

vissu leyti. Þau eru fremur talin bera vitni um frásagnargleði og ímyndunarafl en 

trúarhita og tilbeiðslu og má skoða þau sem heimild um goðafræði frekar en alhliða 

trúarbrögð.
22

 Því er talið ólíklegt að goðakvæðin hafi haldist óbreytt á manna vörum 

                                                 
16

 Vésteinn Ólason, „Kveðskapur af fornum rótum – Eðli og einkenni“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, 

bls. 52-53. 
17

 Sama rit, bls. 49. 
18

 Vésteinn Ólason, „Eddukvæði“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, ritstj. Vésteinn Ólason, (Reykjavík: 

Mál og menning, 2006), bls. 77. 
19

 Vésteinn Ólason, „Kveðskapur af fornum rótum – Eðli og einkenni“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, 

bls. 47. 
20

 Vésteinn Ólason, „Eddukvæði“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, bls. 81. 
21

 Anthony Winterbourne, When theNorns Have Spoken: Time and Fate in Germanic Paganism, 

(Madison, Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, 2004), bls. 22. 
22

 Vésteinn Ólason, „Eddukvæði“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, bls. 124. 
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öldum saman.
23

 Sama á einmitt við um Völuspá, sem margir telja að lýsi ekki algildum 

hugmyndum um ragnarök eða sköpun heimsins, heldur hugmyndum kristins einstak-

lings. Þessi meinti höfundur kvæðisins hefur þá mögulega hlotið heiðið uppeldi, því 

hann notaði bæði heiðin tákn og kristin.
24

 Ekki sammælast þó allir fræðimenn um þetta 

og verður fjallað stuttlega um það síðar. 

Hinn forni kveðskapur var ritaður í fjölda handrita sem skrifuð voru á löngum 

tíma. Þegar kvæði og vísur standa í mörgum misgömlum handritum getur orðamunur 

orðið talsverður. Því er oft erfitt að ákvarða hvað sé upprunalegast, þótt elsta geymdin 

sé oftast talin vera það.
25

 Völuspá er að finna fremst í Konungsbók eddukvæða. Að auki 

er spána að finna í Hauksbók frá fyrstu árum 14. aldar og vitnað er í allmargar vísur 

hennar í handritum Snorra Eddu.
26

 Völuspá hefur breyst mjög í munnlegri hefð enda er 

mikinn mun að finna á henni í þessum gerðum. Víða er mismunur í orðalagi og nokkru 

munar á kvæðisheildinni í Konungsbók og Hauksbók.
27

  

 

Ekki verður alhæft um þjóðir 

Jens Peter Schjødt telur að margt beri að hafa í huga við umfjöllun um trúarlega heims-

mynd samfélaga. Helgisiðir og hugmyndir þróast í tímans rás og trúarbrögð heiðinna 

manna á víkingaöld eru varla þau sömu og fólks á þjóðflutningatímanum. Goðafræðin 

er líka breytileg á milli landsvæða og þjóðfélagsstétta og gera má ráð fyrir talsverðum 

mun á grefturnarsiðum og trúariðkun. Yfirstéttin hafði þá t.a.m. frekar ráð og tíma fyrir 

íburðamikla greftrunarsiði heldur en lágstéttin. Óðinn er einnig talinn hafa verið 

dýrkaður af hástéttinni á meðan lágstéttin beindi tilbeiðslu sinni frekar til Þórs.
28

  

Fjöldi mótsagna koma í ljós við lestur heimilda um norræna goðafræði. Svo 

virðist sem sögur af guðunum hafi verið sjálfstæðar sagnir fremur en íburðamikið 

goðsagnakerfi og því er oft ósamræmi í frásögnum.
29

 Sama vandamál er viðvarandi í 

öðrum fornum sagnabálkum svo sem Þúsund og einni nótt. Þar kemur sama persóna 

                                                 
23

 Vésteinn Ólason, „Kveðskapur af fornum rótum – Eðli og einkenni“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, 

bls. 48. 
24

 E.O.G. Turville-Petre, Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia, (London: 

Weidenfeld and Nicolson, 1964), bls. 281–282. 
25

 Vésteinn Ólason, „Kveðskapur af fornum rótum – Eðli og einkenni“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, 

bls. 52. 
26

 Vésteinn Ólason, „Eddukvæði“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, bls. 85. 
27

 Sama rit, bls. 95. 
28

 Jens Peter Schjødt, „Diversity and its consequences for the study of Old Norse religion: What is it we 

are trying to reconstruct?“, Between Paganism and Christianity in the North, ritstj. Leszek P. Slupecki og 

Jakob Morawiec, (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009), bls. 10–15. 
29

 Sama rit, bls. 16. 
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fyrir í tveimur mismunandi sögum og framkvæmir verknaði sem geta ekki talist 

samræmanlegir. Við þessu er að búast í flestum trúarbrögðum því iðkendur þeirra kippa 

sér sjaldnast upp við ósamræmi milli goðsagna.
30

 Í tilfelli norrænnar heiðni ná trúar-

brögðin yfir stórt svæði og langt tímabil. Því er mismunur á milli goðsagna óhjákvæmi-

legur. Guðirnir báru mismunandi persónueinkenni og töluvert ósamræmi gat verið í 

persónuleika þeirra á milli sagna.
31

 Þrátt fyrir mismunandi persónuleika guðanna gátu 

þeir þó ekki breyst hvernig sem er, þ.e. sagnir um þá þurftu að lúta ákveðnum grunn-

reglum. Óðinn hinn alvitri, er t.d. sjaldan sýndur sem fábjáni; eða Þór hinn sterki, sem 

aumingi, nema einmitt í beinu frásagnarlegu sambandi við fyrrnefnda eiginleika.
32

 Áhrif 

bárust einnig milli landsvæða því ferðalög voru tíð. Karlmenn fóru oft í langa ferðir; 

stundum settust þeir að á nýjum stöðum og þá fylgdi fjölskyldan yfirleitt með. Þannig 

gátu siðir og sagnir t.d. borist á milli landsvæða og yfir haf.
33

 Þess vegna er hægt að tala 

um heiðni norrænna þjóða sem nokkuð heildstæð trúarbrögð. 

  

Menningar„mengun“ 

Að mati fræðimannsins Axel Olriks voru heiðnir menn á 10. öld alls ekki ósnortnir af 

kristnum hugmyndum.
34

 Tengsl Íslendinga við kristni voru margskonar fyrir kristni-

tökuna um árið 1000. Má þar nefna m.a. vesturferðir Norðmanna og Íslendinga, kristna 

landnámsmenn á Íslandi og kristniboð Hákonar góða. Hernumdir Írar hafa auk þess 

örugglega borið með sér kristnar hefðir til Íslands. Laxdæla saga segir Melkorku t.d. 

hafa kennt Ólafi syni sínum írsku og sennilega hefur þar fylgt með kennsla um 

bernskutrú hennar og kristna siði. Þessi ítök hafa búið í haginn fyrir áhrif kristniboðsins 

og kristnitökunnar.
35

 Ennfremur eru kristin áhrif talin hafa verið viðvarandi á Norður-

löndum löngu áður en kristni var þar tekin upp sem algild trú. Hér voru því örugglega 

einhverjir heiðnir trúarleiðtogar eða höfðingjar undir kristnum áhrifum.
36

 Um þetta eru 

þó skiptar skoðanir. Á meðan sumir telja kristin ítök í ritheimildum um norræna heiðni 

of mikil til að hægt sé að nýta þær sem slíkar, eru aðrir ósammála og telja að þær megi 

                                                 
30

 Jens Peter Schjødt, „Diversity and its consequences for the study of Old Norse religion: What is it we 

are trying to reconstruct?“, Between Paganism and Christianity in the North, bls. 16. 
31

 Sama rit, bls. 17. 
32

 Sama rit, bls. 20. 
33

 Sama rit, bls. 12. 
34

 Völuspá, útgefin af Sigurði Nordal, bls. 176. 
35

 Sama rit, bls. 177. 
36

 Kristina Jennbert: Animals and Humans: Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion, 

(Lund: Nordic Academic Press, 2011),  bls. 35. 



11 

 

vel nota til þess að varpa ljósi á heiðni á Norðurlöndum, einmitt vegna þess að kristni
37

 

hefur aldrei verið fullkomlega heildstæð trúarbrögð. Kristin áhrif á norræna menn voru 

þannig viðvarandi löngu fyrir árið 1000 án þess að hægt sé að tala um eiginleg 

trúskipti.
38

 Raunar má segja að aldrei hafi verið um kristnilaust Ísland að ræða.
39

 Þannig 

er ómögulegt að dæma kristin ítök sem algerlega utanaðkomandi vegna þess að 

trúarbrögðin tengdust og höfðu gagnkvæm áhrif. Eins og Schjødt segir: „Aldrei hafa 

verið til „hrein“ trúarbrögð, ómenguð af öðrum trúarbrögðum og heimssýn.“
40

  

Einnig má gera ráð fyrir annarskonar áhrifum, svo sem rómverskum, enda má 

lesa um kynni Rómverja af Germönum í Germaníu
41

 eftir rómverska skrásetjarann 

Gaius Cornelius Tacitus. Germanir og norrænir menn hafa auðsýnilega haft náin 

samskipti sökum nándar Danmerkur við Germaníu, en það er landsvæðið sem hinir 

sundurleitu þjóðflokkar Germana, eins og Rómverjar kölluðu þá, bjuggu á og kallast að 

miklu leyti Þýskaland nú á dögum. Af þessu leiðir að trúarbrögð þessara samfélaga eru 

keimlík og hugmyndafræðileg áhrif á báða bóga hljóta að hafa verið til staðar. 

 

Kristin áhrif í Völuspá 

Þegar eddukvæði voru skrásett hafði langur tími liðið frá kristnitöku og sýna textarnir 

því án efa merki um kristnar hugmyndir. Hafa ber þó í huga að þjóð skiptir ekki um 

heimsmynd eins og smokkfiskur litum, síst af öllu þegar munnleg arfleifð er kjarni 

menningarinnar.
42

 Líklega eru flest goðakvæði í grunninn samin í heiðni og hugmyndir 

þeirra og heimsmynd séu því heiðin. Orðalag og efnisatriði hafa þó mögulega breyst í 

meðförum kristinna manna.
43

 Ljóst er að þótt áhrif kristni og kristilegt efni í Völuspá 

séu órofa hluti af heild kvæðisins eins og það birtist okkur í dag er ómögulegt að sigta 

það út, og kannski óæskilegt að greina milli kristinna og heiðinna þátta þess.  

                                                 
37

 eins og flest önnur trúarbrögð. 
38

 Andreas Nordberg, „Continuity, Change and Regional Variation in Old NorseReligion“, More than 

Mythology: Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in the Pre-Christian Scandinavian 

Religions, ritstj. Catharina Raudvere & Jens Peter Schjødt, (Lund: Nordic Academic Press, 2012), bls. 

121. 
39

 Ármann Jakobsson, „„Er Satúrnus er kallaðr en vér köllum Frey““, Between Paganism and Christianity 

in the North, ritstj. Leszek P. Slupecki og Jakob Morawiec, (Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2009), bls. 159. 
40

(No religion has ever existed in a „pure“ form, unpolluted by other religions and world views.), ísl. þýð. 

mín, Jens Peter Schjødt, „Reflections on Aims and Methods in the Study of Old Norse Religion“, More 

than Mythology: Narratives, Ritual Practices and Regional Distribution in the Pre-Christian 

Scandinavian Religions, bls. 265. 
41

 Cornelius Tacitus, Germania, þýðandi Páll Sveinsson, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2001) 
42

 Vésteinn Ólason, „Eddukvæði“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, bls. 81. 
43

 Sama rit, bls. 78. 
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Athyglivert er að það voru kristnir menn sem rituðu goðakvæðin og upp vakna 

spurningar eins og: Hvernig gat heiðinn arfur varðveist um aldir með kristnum 

mönnum, og hvaða boðskap hafði hann að færa fólki á 12. og 13. öld? Völuspá inni-

heldur sígild yrkisefni um hverfulleika sælunnar og minnir menn á yfirvofandi ragnarök. 

Á sama hátt var brýnt fyrir kristnum mönnum að hafa fallvaltleik alls í huga. Því hefur 

heiðið kvæði með slíkan boðskap átt vel upp á pallborðið hjá þeim.
44

 Sigurður Nordal 

taldi höfund Völuspár kristinn mann en að í honum hafi einnig búið taugar til heiðni. 

Hann spyr hver höfundur kvæðisins sé, og svarar: „Að vísu maður sem ráðið hafði rök 

tilverunnar við ljósglætu af kristnum hugmyndum, [...], en um leið maður, sem alinn var 

upp í heiðnum sið með bjarmann af víkingaöld yfir æsku sinni.“
45

 Hann taldi sömuleiðis 

að Völuspá hefði orðið til við kristnitökuna á Íslandi því hann þóttist greina í henni 

merki um ótta kristinna manna við yfirvofandi endalok sjöttu aldar heimsins.
46

 Fæstir 

sögðu það beint út að heimurinn myndi enda árið 1000 eftir Krist, enda jaðraði það við 

guðlast, en ótti við slíkt var engu að síður til staðar.
47

 Hafa ber í huga að Sigurður 

Nordal byggði kenningar sínar á eigin endurgerð af Völuspá með vafasamri sambræðslu 

Konungsbókar og Hauksbókar.
48

 Því má vel spyrja sig hvort komi á undan, kenningin 

eða uppröðun kvæðisins. 

 

Díaspóran Ísland 

Hin klassíska díaspóruskilgreining er upprunnin frá William Safraris árið 1991. Sam-

kvæmt honum er það kallað díaspóra (e. diaspora) þegar tiltekinn hópur fólks flyst frá 

ákveðinni miðju og upphefur sameiginlega sýn, minni eða goðsögn um gamla heima-

landið í nýja landinu. Gamla landið verður þá fyrirheitna landið sem fólkið dreymir um 

að snúa aftur til. Michele Reis gerir síðan greinamun á klassískum (gyðingar, Armenar 

o.fl.), nútímadíaspórum (þrælar og nýlendur) og svo samtímadíaspórum. Díaspórur sam-

tímans eru markaðar af eftirlendustefnu og eru alþjóðavæddar afurðir sem einkennast af 

sundrungu og aflögun. Reis leggur áherslu á að flutningur og dreyfing fólks þurfi ekki 

endilega að stuðla að viðvarandi rofi frá heimalandinu. Gabriel Sheffer bætir við að 

díaspóra sé samfélagsleg og pólitísk afurð þvingaðs eða sjálfviljugs tilflutnings. Flestar 

                                                 
44

 Vésteinn Ólason, „Eddukvæði“, Íslensk bókmenntasaga, I. bindi, bls. 96. 
45

 Völuspá, útgefin af Sigurði Nordal, bls. 77. 
46

 Ármann Jakobsson, „Formáli“, Eddukvæði: Með skýringum eftir Gísla Sigurðsson, (Reykjavík: 

Íslensku bókaklúbbarnir, 2001), bls. XXII. 
47

 Harald Kleinschmidt, „Experiences of Time“, Understanding the Middle Ages: the Transformation of 

Ideas and Attitudes in the Medieval World, (Woodbridge: The Boydell Press, 2000), bls. 23. 
48

 Ármann Jakobsson, „Formáli“, Eddukvæði: Með skýringum eftir Gísla Sigurðsson, bls. XXII. 
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skilgreiningarnar gera ráð fyrir að hópurinn flytjist til staðar þar sem fyrir er önnur 

menning sem er ólík díaspórunni.
49

 Rima Berns-McGown telur að flestar skilgreiningar 

á fyrirbærinu díaspóru séu vandasamar, m.a. vegna þess að til þess að teljast díaspóra 

þurfi samfélagshópur ekki endilega að vera í minnihluta eða eiga í erfiðu sambandi við 

samfélagið sem tekur við hópnum. Ekki eiga allar díaspórur sameiginlega goðsögn um 

gamla heimalandið og þær dreymir ekki endilega um að komast þangað aftur.
50

 

Díaspóru er fyrst og fremst að finna í huganum. Hún þarf ekki að þýða einangrun eða 

mismunun en hún getur verið grundvöllur beggja.
51

 Edward Said taldi ennfremur að 

fólk sem hefur flust nauðugt frá heimalandi sínu berjist ætíð við rótleysistilfinningu og 

þörf fyrir að réttlæta veru sína í nýja landinu. Fólk í díaspórum lendir því oft á milli 

steins og sleggju í nýjum heimkynnum.
52

  

Með fáeinum tilfærslum er mögulegt að nota hugtakið díaspóru til þess að lýsa 

menningarsambandi heiðinnar og kristinnar trúar á Íslandi og víðar á Norðurlöndum. 

Kristina Jennbert telur að afmörkuð svæði gætu hafa orðið díaspórur þegar heiðin 

samfélög fluttust búferlum sökum konunglegrar fyrirskipunar um kristnitöku. Í día-

spórum er tengslum við gamla heimalandið haldið til haga. Hefðir og gildi verða þá oft 

íhaldsamari, eins og sést til dæmis á Íslandi í gamalli munnlegri sagnahefð, ljóðum, og 

söngvum sem síðar voru skráð t.a.m. af Snorra Sturlusyni í eddu hans. Snorri bjó til 

einskonar fullkomna hugsjón af forfeðrum sínum og menningu þeirra út frá samtíma-

hugmyndum Íslendinga. Þessi mynd birtir ætlun og samkennd höfundar. Sama má segja 

um Völuspá og fleiri gögn um norræn trúarbrögð. Því er gagnrýni á gildi skráðra 

heimilda nauðsynleg. Menningarsamhengið sem norrænir textar voru skrifaðir í gefur 

þeim sögulegan bakgrunn.
53

 Ætla má að heiðnar hugmyndir hafi átt lengur upp á 

pallborðið á Íslandi en annarsstaðar á Norðurlöndum einfaldlega vegna þess að eyjan 

var nýlenda og hvers konar áhrif voru yfirleitt lengi að berast þangað. Þess vegna hafa 

heiðnar hugmyndir ekki eingöngu litast af kristni, heldur má ætla að kristnar hugmyndir 

frá fyrstu öldum ritunar, hafi litast mjög af heiðni.  

                                                 
49

 Rima Berns-McGown, „Redefining „diaspora“: The challenge of connection and inclusion“, 

International Journal, 63. bindi, 1. tbl., vetur, 2007/2008, sótt af vefsíðu Proquest, 

http://search.proquest.com/docview/220804438?accountid=135943, bls. 9 (bls. 2 í pdf skjali). 
50

 Sama rit, bls. 9–10 (bls. 2–3 í pdf skjali). 
51

 Sama rit, bls. 10 (bls. 3 í pdf skjali). 
52

 Sama rit, bls. 11 (bls. 4 í pdf skjali). 
53

 Kristina Jennbert: Animals and Humans: Recurrent symbiosis in archaeology and Old Norse religion, 

bls. 38. 
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Eins og áður segir taldi Sigurður Nordal höfund Völuspár hafa verið hvort 

tveggja heiðinn og kristinn í hugsunarhætti. Um skáldið segir hann: „Hann tók sundur-

lausar goðsögur alþýðunnar: um erjur goða og jötna, dauða Baldurs, heimsendi, fall 

goðanna, – hnitaði þær saman,“
54

  Síðan segir Nordal: „Ásatrúin átti sér ekkert tak-

markað og afgirt kenningakerfi. Goðsögurnar uxu eins og hagablóm. Hverju skáldi var 

leyfilegt að laga þær eða auka við þær.“
55

 Hann heldur svo áfram:  

 
Höfundur Völuspár er einmitt einstakur af því, að hann gerir tilraun til þess að skapa 

kerfi, guðfræði. Hann tekur hinar sundurleitu og barnalegu hugmyndir um heimsendi, 

sem runnar eru af lífslöngun heilbrigðrar alþýðu, velur úr þeim, steypir þeim í eina heild 

og skilur svo allt með nýrri og andlegri skilningu, svo að þetta verður hreinsun, en ekki 

tortíming, bölið snýst til blessunar.
56

 

 

Vel má halda því fram að í þessum atriðum megi shá áhrif díaspórumyndunar á Íslandi 

þar sem skrásetjarar og höfundar búa til kerfi í kringum annars ósamstætt kerfi 

norrænnar goðafræði. Mikilvægt þótti fyrir nýlenduþjóðina að skrá niður sögur af 

heiðnum uppruna í nýlega kristnuðu samfélagi. Til þess að sýna fram á merkan 

sagnabrunn og sérstöðu ungrar þjóðar þurfti að kafa í fortíð hennar og veiða upp forna 

þekkingu og gamlar sögur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Völuspá, útgefin af Sigurði Nordal, bls. 197. 
55

 Sama rit, bls. 175. 
56

 Sama rit, bls. 175–176. 
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Skynjun tímans 

 

Að mati A. J. Gurevich hefur tímaskynjun sterk áhrif á heimsmynd meðlima í hverri 

menningu. Hún orsakar hegðun fólks, hugsun, lífstakt þess og samband hvert við annað. 

Til þess að sjá hinn stórkostlega mun á viðhorfi til lífsins í fornum menningar-

samfélögum og hinu dæmigerða viðhorfi miðaldarmanna er nóg að bera hringlaga 

tímaskynjun klassískrar fornaldar saman við tímaskynjun í kristinni miðaldamenningu, 

þar sem ríkti heimslitasýn um þróun heimsins frá sköpun til eyðingar. Samanburðurinn 

undirstrikar mikilvægi þess að rannsaka hugtakið tíma í sögulegum og menningarlegum 

skilningi, en dugir skammt fyrir útlistun á því hvernig miðaldarmenn sáu fyrir sér 

fyrirbærið tíma. Skilningur þeirra var ekki eingöngu litaður af gyðingdómi og kristni 

heldur höfðu eldri hugmyndir þar einnig áhrif. Nauðsynlegt er að ferðast aftur í tíma til 

þess að öðlast raunsanna mynd af því hvernig fornmenn skynjuðu og brugðust við 

tímanum.
57

 Heimildir um trúarbrögð líkt og Völuspá eru tilvaldar tímavélar og vel má 

nýta sér þá staðreynd að kvæðið litast bæði af kristnum og heiðnum hugmyndum, þó að 

fleiri hafi talið það hindrun fremur en tækifæri. Sem byrjunarreit má nýta kenningar 

þeirra fræðimanna sem reynt hafa að aðgreina kristnar og heiðnar hugmyndir efnisins þó 

að slík síun sé oft vafasöm. 

 

Menn skipta ekki um heimsmynd eins og sokka 

Allt fram á snemmmiðaldir í Evrópu var engin ástæða til að mæla tímann nákvæmlega. 

Hann var áætlaður í staðinn.
58

 Mánuðir voru einfaldlega tímabilið milli tveggja fullra 

tungla og sólarhringar töldu tímann á milli tveggja sólarupprása, líkt og nú. Minnsta 

tímaeiningin var klukkustund og töldu tólf slíkar nótt og dag. Lengd hverrar stundar var 

þó mismunandi og fór eftir árstíðabundinni lengd dags og nætur. Á veturna var hver 

stund á næturna lengri en stundir dagsins. Dagstundirnar tólf voru að sama skapi lengri 

en stundir næturinnar yfir sumartímann. Engin nákvæm mæling fyrir mínútur var til 

fyrir 14. öld og því var ómögulegt að deila mismunandi löngum klukkustundum í minni 

                                                 
57

 A. J. Gurevich, Categories of Medieval Culture, þýð. G. L. Campell, (London, Boston, Melborune og 

Henley: Routledge & Kegan Paul, 1985), bls. 94. 
58

 Harald Kleinschmidt, „Experiences of Time“, Understanding the Middle Ages: the Transformation of 

Ideas and Attitudes in the Medieval World, bls. 17. 
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einingar svo sannfærandi þótti. Hver mínúta hefði orðið eins og eining í sjálfri sér, 

ótengd öðrum einingum líkt og klukkustundum.
59

  

Hugmyndafræðilegar breytingar gerast nær undantekningalaust hægt og eiga sér 

langan aðdraganda; sérstaklega þær sem gerast á stórum landsvæðum. Þó svo að 

mismun megi sjá á einstaklingum tekur það margar kynslóðir fyrir breytingarnar að 

verða samfélagslegar og almennar. Sama gildir um breytingu á tímaskynjun. Menn hafa 

haldið því fram að tímaskynjun hafi orðið línuleg
60

 með kristnum hugsunarhætti en 

staðreyndin er sú að breytingarnar gerðust mjög hægt og tóku nokkrar aldir. Í jarð-

ræktarsamfélögum fornaldar var tíminn að öllum líkindum skynjaður sem hringlaga og 

árstíðabundinn þar sem engin ákveðin skil voru á milli fortíðar, nútíðar og framtíðar. 

Samkvæmt Gurevich átti hver atburður í Gamla testamentinu sér hliðstæðu í því nýja og 

mannkynssagan var skoðuð á táknrænan hátt sem hliðstæða Biblíunnar í kristnum 

menningarheimi miðalda. Að sama skapi var eðli mannsins tímalaust, þ.e. allir menn 

báru syndafallið í sér og voru syndugir. Syndafallið og píslasaga Krists voru ekki 

atburðir sem gerðust einu sinni og aldrei aftur, heldur voru þeir alltaf til staðar. 

Krossfarar í enda 11. aldar töldu sig ekki vera að refsa afkomendum böðla Krists, heldur 

böðlunum sjálfum.
61

  

Annað dæmi um hringlaga tímaskynjun eru sýnir dýrlingsins Hildegard von 

Bingen, sem var uppi á öndverðri 11. öld. Hún sá fyrir sér heimssöguna og atburði 

Gamla og Nýja testamentsins í samhengi. Sýnin birtist henni sem bygging með fjóra 

veggi þar sem suðurveggurinn stóð fyrir tíma Adams, austurveggurinn var tímabilið frá 

Adam til Nóa, veggurinn í norðri ættarsaga Abrahams og Móses, og sá í vestri 

samsvaraði tímanum frá fæðingu Krists. Sýnin inniheldur bæði samtíð og fortíð, og 

Hildegard skynjaði tímann sem sýnilegt líkamlegt rými líkt og algengt var á 

miðöldum.
62

 Völuspá sýnir sömu tilhneigingu. Askur Yggdrasils er þar viðvarandi tákn 

fyrir heiminn og tímann. Heilbrigði trésins vitnar um ástand heimsins sem versnar með 

tímanum. Þegar hámarki spillingar er náð stynur og skelfur hið aldna tré
63

 og í kjölfarið 

er atburðarás ragnaraka hrundið af stað. Að sama skapi er óráðið hvort ragnarök hafi 
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þegar átt sér stað eða hvort þau gerist á sama tíma og dómsdagur manna. Hin óskýru 

mörk framtíðar og fortíðar eru hér óumdeilanleg. 

 

Ættatölur og mannkynssagan 

Gurevich telur að í landbúnaðarsamfélögum miðalda hafi verið mikilvægt að halda 

ættartöluskráningu til haga. Þannig mátti finna út hvaða ætt tiltekin manneskja tilheyrði 

og ákvarða röð kynslóðanna sem á undan henni komu. Þetta má kalla ættfræðilegan eða 

fjölskyldutengdan tíma, því ekki var reynt að gera grein fyrir tímanum, heldur skipti röð 

forfeðranna mestu máli. Þessi tímaskynjun var ráðandi til forna í innhverfum samfélags-

hópum sem lifðu einangruðu lífi og tengdust öðrum lítillega. Á hverjum bóndabæ eða 

litlu samfélagi leið tíminn, undirskipaður taktföstum breytingum kynslóðanna og fá-

einum einsleitum atburðum, sem höfðu áhrif á líf innan hópsins. Mörg dæmi má finna 

um þetta í Íslendingasögunum.
64

 Höfundar virðast í fyrstu hafa þróað tímaskyn en í raun 

er mæling tímans í sögunum ónákvæm og ruglandi. Þær innihalda margar tímatengingar 

en oftast eru upplýsingar um hve langan tíma atburðir taka ófullnægjandi. Auk þess er 

oft ómögulegt að ákvarða tímann sem líður á milli atburða.
65

 Í flestum þeirra má svo sjá 

langfeðgatöl í upphafi frásagna þar sem taldir eru upp forfeður persónanna. Þekktir 

atburðir og minni í mannkynssögunni voru notuð til þess að sýna fram á hvenær 

tilteknar sögur áttu að eiga sér stað. Vinsælt var að miða við mikilvæga atburði svo sem 

landnám Íslands eða kristnitökuna. Þetta þykir bera vitni um að menn vildu gefa 

frásögninni nákvæmt tímatal og tengja atburðinn, sem sagt var frá, tímafræðilega við 

atburði mannkynssögunnar.
66

  

Fjölskyldutengdur tími var áfram mikilvægur í nýju lénsskipulagssamfélagi 

miðalda. Herrar þessa tímaskeiðs höfðu mikinn áhuga á ættartölum sem nýttust við að 

rekja ættir manna aftur til fornra og oft goðsagnakenndra ættfeðra og mæðra. Með því 

að vísa til fornra ættfeðra og mikilsvirtrar ættartölu mátti auka orðstír og virðingu 

fjölskyldunnar. Á miðöldum byggðust völd og áhrif manna á kynslóðunum sem á undan 

komu. Saga miðalda var saga mikilsverðra manna og ætta, enda merkir franska miðalda-

orðið geste bæði „saga“ og „göfugt kyn“ eða „hetjuleg ætt“.
67

 Tíminn í Íslendingabók 

Ara Þorgilssonar virðist nokkuð nákvæmlega niðurnjörvaður en þar reynir Ari eftir 

fremsta megni að tímasetja þá atburði er hann fjallar um og tengja við atburði 
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evrópskrar mannkynssögu.
68

 Virðist þetta sýna þörf hans sem kristins manns fyrir að 

setja Ísland í samhengi við heimssöguna og gefa landinu gildi í kristinni heimsmynd. 

 

Tími sem líkami og rými 

Í jarðræktarmenningu var tíminn áætlaður út frá náttúrulegum takti. Bóndi skynjaði tíma 

út frá reglubundnum breytingum í árstíðum sem höfðu áhrif á landbúnað hans. Hjá 

Germönum báru mánuðirnir nöfn þeirra starfa sem vinna þurfti á hverjum tíma fyrir sig. 

Júní kallaðist „hvíldarmánuður“, júlí hét „sláttumánuður“, október „vínmánuður“, 

o.s.frv.
69

 Á miðöldum var tíminn talinn breytilegur – hann gat liðið hratt, hægt og 

jafnvel var eins og hann liði ekki yfirleitt. Menn skynjuðu tímann sem líðandi svo lengi 

sem hún var sýnileg. Vegna þess að maðurinn getur ekki séð líðandi tímans á meðan 

hann sefur var talið að tíminn liði ekki á meðan svefni stóð. Því væri ógerlegt að eyða 

tíma eða sóa honum.
70

 Sýnir þetta greinilega hve tíminn var tengdur líkamlegri skynjun.  

Að mati Gurevich benda rýmislegar tengingar við tímann í eldri gerðum 

tungumála til þess að menn hafi einnig hugsað um tímann á rýmiskenndan hátt.
71

 

Hugtökin tími og rými hjá Germönum voru ekki til nema sem bundin við persónulega 

reynslu. Tíminn var ekki skilinn heldur skynjaður.
72

 Í lögbókinni Grágás má sjá merki 

um að menn hafi ekki mælt tímann með flóknum tækjum heldur t.d. út frá stöðu 

sólarinnar á himni. Stendur þar að áheyrn lögsóknar skuli hefjast á Alþingi þegar sólin 

lýsir fyllilega upp þinggarðinn og þegar sólargeislar falla á vesturhluta gjárinnar skuli 

lögmenn ganga niður að Lögbergi. Dagsverki var ennfremur lokið á Alþingi þegar sólin 

var „spjótslengd“ frá sjóndeildarhring. Einnig mældu menn vegalengdir í dagslengdum, 

þ.e. eftir því hversu marga daga tiltekin leið tók að fara. Rýmisleg lengd var því 

tímaleg.
73

  

 

Tökum þá á orðinu 

Hjá Germönum táknuðu orðin tíð og tími ekki nákvæmar tímaeiningar heldur vísuðu 

þau til óskilgreindra hluta ársins og óákveðinna tímabila. Sjaldan var því átt við styttri 

tíma, þ.e. klukkustundir. Orðið ár hafði tvær grunnmerkingar, „ár“ og „uppskera“ eða 
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„gnótt“. Mikilvægt er að taka fram að tímatengd hugtök báru ekki í sér merkingu hvað 

varðar línulegt flæði frá fortíð til nútíðar og til framtíðar, heldur áttu þau við um 

hringferð tímans. Tíð (e. tide), merkti flóð og fjara eða vísaði til veðursins. Orðið ár (e. 

year, þ. jahr), þýddi „uppskera“ og voru þessi orð augljóslega tengd reglubundinni og 

endurtekinni starfsemi. Í þessu samhengi má skoða íslenska orðið öld. Nútímaleg 

merking þess er „tími“ eða „öld“ (e. age). En hér er þó ekki átt við tímafræðilega öld 

sem inniheldur ákveðinn fjölda ára eða eininga, svo sem hundrað ár. Öldin einkennist 

öllu heldur af innihaldi sínu og hefur siðferðislega merkingu.
74

 Í Völuspá kemur fram 

spá er segir:
75

 

 
44. 

Bræður munu berjast 

og að bönum verðast, 

munu systrungar 

sifjum spilla; 

hart er í heimi, 

hórdómur mikill, 

skeggöld, skálmöld, 

skildir eru klofnir, 

vindöld, vargöld, 

áður veröld steypist, 

mun engi maður 

öðrum þyrma.
76

  

 

Tími siðferðislegrar hnignunar og falls er þarna auðkenndur með orðunum skeggöld eða 

„tími axa“, skálmöld eða „sverðatími“, vindöld eða „stormatími“ og vargöld eða 

„úlfatími“. Nána tengingu tímans við mannkynið má einnig sjá í orðsifjafræði orðsins 

veröld (úr fornensku og samsvarar weoruld) sem samanstendur af orðunum verr 

(maður) og öld. Orðið þýðir því einfaldlega „öld manna“. Í einu og sama orðinu 

sameinast þannig hugmyndirnar um tíma og líf. Orðið öld hefur líka aðra merkingu í 

Völuspá, sem er „mannheimur“ eða „fólk“.
77

 Við lok dvergatals Völuspár segir:
78
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16. 

Álfur og Yngvi, 

Eikinskjaldi, 

Fjalar og Frosti, 

Finnur og Ginnar; 

það mun upp 

meðan öld lifir, 

langniðja tal 

Lofars hafað.
79

  

 

 „Það mun upp/ [...] / Lofars hafað.“ merkir að listi þessi mun eiga við svo lengi sem 

fólk lifir (meðan öld lifir). Sama er uppi á borðinu í kvæðunum Hávamálum og 

Atlamálum. Orðið öld (e. old, þ. alt) tengist líklega orðinu ala (lat. alere) eða „að ala 

upp“, „að fæða“ og bendir það til sterkrar tengingar hugtakanna tveggja, lífs og tíma.
80

  

Upphaflega virðast hugmyndirnar um „öld“ og „mannheima“ því hafa verið 

náengdar og fornar norrænar þjóðir trúað að tíminn liði ekki utan mannheims og væri 

skilyrtur af mönnum. Þetta má einnig sjá í formála Heimskringlu Snorra Sturlusonar. 

Þar segir að ein öld taki við af annarri við upphaf hins norræna heims. Fyrsta öldin 

kallaðist brunaöld og vísaði til þess að látnir voru brenndir á báli ásamt verðmætum 

sínum og bautasteinar reistir í minningu þeirra.
81

 Þá tók við haugsöld hjá flestum en 

brunaöld stóð lengur yfir hjá Svíum og Norðmönnum. Þar sem nýja öldin skellur á hinni 

gömlu og aldirnar tvær eru í gangi á sama tíma, má áætla að orðið öld samsvari ekki 

ákveðnu tímafræðilegu tímabili heldur ákvarðist af mannlegri tilvist. Þannig er þróunin 

frá einni öld yfir í aðra háð mannlegum aðgerðum.
82

  

 

Hefðir og endurtekningar  

Harald Kleinschmidt segir að í landbúnaðarsamfélagi hafi einstaklingurinn verið 

ómerkilegur, hörmulega aumur og óguðlegur. Hann var ofurseldur tímabundinni tilveru 

sinni og skipti litlu sem engu máli nema sem hluti af samfélagi. Menn mynduðu litla 

hópa sem voru mikilvægari en tíminn. Utan hópsins var umhverfið mannverunni hættu-

legt. Mestu máli skipti að viðhalda hópnum því aðeins innan hans gat maðurinn yfir-
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stigið tímalega tilvist sína.
83

 Mikilvægast af öllu var að taka þátt í hefðum samfélagsins. 

Til eru dæmi um grunsamlegt hirðuleysi gagnvart tímanum í lýsingum ýmissa lang-

dreginna helgisiða og seinlegra formsatriða í samskiptahefðum samfélaga til forna.
84

 

Menn tóku ekki mið af framrás náttúrunnar heldur reglubundinni endurtekningu hennar. 

Þessi eilífa síbylja, sem lét ekki að stjórn, hlaut að vera mönnum hugfangin. Endur-

tekningin var ráðandi afl í vitund manna og hegðun bæði að fornu og á miðöldum. Forn 

samfélög höfnuðu einstaklingsframtaki og hinu nýstárlega. Hið breytilega, sérstæða og 

fordæmislausa hafði ekkert gildi – það eina sem gilti voru reglulega ítrekaðar gjörðir 

helgaðar af hefðum. Venjan var að hegða sér eins og þeir sem á undan komu og slíkar 

hefðir höfðu siðferðislegt gildi. Því samanstóð líf manna af endalausum endurteknum 

verkum sem forfeðurnir og guðirnir höfðu áður framkvæmt á sama máta. Endurteknar 

hefðir sem mögulegt að rekja aftur til heilagrar frumgerðar tengdu menn við guðdóminn 

og veittu þeim ráðgerð í raunveruleikanum.
85

  

Málverk miðalda eru áhugaverð í þessu samhengi. Þar sést að öll andlit verkanna 

líkjast hvert öðru og bera fæst nokkur útlitssérkenni. Nú hafa menn vart verið ófærir um 

að mála af fólki myndir sem líktust þeim. Fremur hefur það þótt mikilvægara að draga 

fram hið almenna og algilda en hið sérstaka og persónuleg einkenni. Fjarvera andlits-

myndarinnar er talin tengjast beint þeirri þrá miðaldamannsins að tjá eilífan sannleik og 

varanleg gildi.
86

 Dýraskreytilist var vinsæl á víkingaöld og telur Vésteinn Ólason að hún 

beri vitni um að menn hafi kært sig kollótta um að líkja eftir náttúrunni og fremur fært 

hana í stílinn.
87

 Myndirnar líkjast hverri annarri og virðist stíllinn mjög ráðandi yfir alla 

öldina. Í endurtekinni hringferð tímans líktu menn eftir verkum horfinna kynslóða og 

tengdust þeim þannig bæði í tíma og rúmi. Skynfræðileg (e. aesthetic)
88

 gildi miðalda 

mótuðust í beinu samhengi við ráðandi hugmyndafræði sem studdi ekki listræna 

framsetningu persónulegra einkenna.
89

 Sama má segja um forn menningarsamfélög sem 

hugsuðu þannig á andsögulegan hátt. Hið sammannlega minni um atburði varð smám 

saman að frásögnum sem mótuðust í ítrekuðum munnmælum þar til þær pössuðu inn í 
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módelið sem fellur að kröfu goðsögunnar. Í þessu ferli eru atburðir smættaðir í flokka 

og einstaklingar í erkitýpur. Nýmæli skiptir ekki máli í þessum hugsunarhætti.
90

 Endur-

tekningin skiptir máli og það sem áður hefur gerst; það sem hægt er að rekja aftur til 

upphafs tímans.
91

 Tíminn var mannlegt líf og breyttist eftir því sem lífið breyttist. 

Kynslóðir tóku við hver af annarri, sameinuðust og endurnýjuðu hver aðra líkt og 

árstíðirnar.
92

 

Hafa ber í huga utan-tímafestulegt eðli tímans í slíkri tímaskynjun. Í ákveðnum 

skilningi var einungis nútíðin til í hugum þessa manna. Skilgreining hennar er mjög víð 

og er ómögulegt að negla hana niður í eitt nákvæmt augnablik nútíðarinnar. Hún  inni-

hélt bæði fortíð sem framtíð og engin skörp skil voru þar á milli. Raunar má segja að ef 

tíminn er hringlaga og fortíðin er endurtekin er framtíðin ekkert annað en síendurnýjuð 

nútíð og fortíð.
93

 Við hverja ítrekun endurfæðist fortíðin í sífellu og á sér hlutdeild í 

samtíðinni. Goðsöguleg fortíð á sér þannig stað í nútímanum og því er tíminn ekki 

verðandi. Lífið missir hverfulleika sinn og tilfallandi eiginleika – það tekur þátt í 

eilífðinni.
94

 Völuspá er einmitt kjörið dæmi um slíka tímaskynjun og verður betur um 

það fjallað hér á eftir. 

 

Hlutdeild í tímanum 

Endurtekna atburði, líkt og hefðir og siði, má flokka sem „guðdómlegar erkitýpur“. Þeir 

eru forskrift til að fara eftir og með því að fylgja þeim gátu menn átt hlutdeild í 

goðsögulegum tíma. Hefðirnar voru raktar til goðsögulegrar fortíðar og ítrekun þeirra 

tengdi menn við undanfarnar kynslóðir. Trúarreglur tengdar forfeðrum voru mikilvægar 

í lífi Germana og nátengdar meðvitund þeirra um tímann. Forfeður gátu þannig endur-

fæðst sem afkomendur sínir. Nöfn ásamt persónueiginleikum þeirra er báru þau gengu í 

erfðir innan fjölskyldunnar. Þannig var fortíðin endurheimt í persónugerð þess sem 

undirstrikaði persónugerð og endurlék verknað forföður síns.
95

 Í Konungsbók 

eddukvæða er til dæmis að finna þrjár mismunandi Helgakviður. Þær fjalla allar um 

hetjuna Helga sem endurfæðist a.m.k. tvisvar sinnum.
96

 Fyrst kemur Helgi Hjörvaðsson, 

                                                 
90

 A. J. Gurevich, Categories of Medieval Culture, bls. 98. 
91

 Sama rit, bls. 98–99. 
92

 Sama rit, bls. 102. 
93

 Sama rit, bls. 100. 
94

 Sama rit, bls. 99. 
95

 Sama rit, bls. 100. 
96

 Einnig má nefna að Gullveig endurfæðist tvisvar sinnum í Völuspá. 



23 

 

er endurholdgast sem Helgi Hundingsbani og því næst Helgi Haddingjaskati.
97

 Grafir 

forfeðranna voru ennfremur staðsettar nálægt búsvæðum samfélagsins því heimar hinna 

lifandi og framliðinna voru ekki taldir aðskildir heldur hliðstæðir.
98

 Menn hafa í 

einhverjum tilfellum trúað því að látnir ættingjar ættu sér bústaði í nærliggjandi hæðum 

og fjöllum, eins og sést í Eyrbyggja sögu. Þar kemur fram að Þórólfur hafi numið land á 

Íslandi og segir þar: „Þat fjall kallaði hann Helgafell ok trúði, at hann mundi þangat 

fara, þá er hann dæi, ok allir á nesinu hans frændr.“
99

 Því má segja að landið sjálft sé 

mjög nátengt fjölskyldunum sem búa þar.
100

  

Tíminn var persónuleg upplifun og töldu sumir þjóðfélagshópar og ættarhópar 

að hægt væri að yfirstíga tímann þar sem hóparnir samanstóðu bæði af hinum lifandi og 

þeim dauðu.
101

 T.d lengir Aun, eða Áni Svíakonungur í Heimskringlu, líf sitt með því að 

fórna níu af tíu sonum sínum fyrir altari Óðins og tryggði hvert sonablót honum tíu ár til 

viðbótar við eigið líf.
102

 Tíminn var jafnraunverulegur og efnisheimurinn og því töldu 

menn að mögulegt væri að stjórna honum og deila upp. Það gerðu einmitt goðin þegar 

þau bjuggu til heiminn. Eftir að hafa skapað himinn og jörð skiptu þeir tímanum upp og 

settu honum skorður, eins og kemur fram í 6. vísu Völuspár.
103

 Gyðjan Iðunn átti einnig 

epli sem hún geymdi vel og þegar goðin eltust átu þau ávexti hennar til þess að vinna á 

móti áhrifum öldrunar.
104

 Menn töldu greinilega mögulegt að hafa áhrif á gang tímans, 

ekki eingöngu nútíðina heldur einnig framtíðina
105

 til dæmis með göldrum. Hægt var að 

spá fyrir um framtíðina eins og völvan gerir í Völuspá þegar hún segir fyrir um endalok 

og endurnýjun heimsins. Einnig töldu menn að dreyma mætti fyrir um framtíðina og 

leika forspáardraumar oft stór hlutverk í Íslendingasögunum.
106

 Því var gerlegt að segja 

fyrir um tímann og breyta innihaldi hans.  

Tíminn var þannig líklega allt annars eðlis í augum norrænna manna á víkinga-

öld en reynsla nútímamannsins segir til um. Tíminn gerði heiminn ekki einfaldlega 
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mögulegan, hann var áþreifanlegur og hlutlægur sem sést í því hvernig örlaganornirnar 

klippa á þræði tímans, sem eru líf manna.
107

 Framtíðin var það sama og örlögin. Urði, 

eina nornanna þriggja sem höfðu til við rætur Yggdrasils, væri hægt að túlka sem 

persónugervingu örlaganna eða framtíðarinnar, þess sem mun nauðsynlega eiga sér 

stað.
108

 Tíminn var ekki talinn utan við mennina eða ótengdur lífi þeirra og athöfnum, 

þvert á móti var hann innra með þeim, og því var mögulegt að hafa áhrif á framgöngu 

hans og gæði. Samkvæmt norrænum þjóðum var tíminn keðja kynslóða manna, enda 

var sama orð notað um öld og mannkyn. Öld er einmitt líf kynslóðanna.
109
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Örlög og forlagatrú 

 

Hjá Forn Grikkjum hét það moira, Kínverjar kölluðu það ming og indverskir heim-

spekingar í fyrndinni töluðu um karma.
110

 Robert C. Solomon segir fáar hugmyndir vera 

jafn gamalreyndar og örlögin og hin heimspekilega systir þeirra, forlagatrúin.
111

 Iðulega 

finnst okkur sem lífið sé utan okkar valdasviðs, jafnviðkvæmt og það er fyrir utanað-

komandi áhrifum.
112

 Hin, að því er virðast, litlu ómerkilegu atvik, tilviljanir og óhöpp 

sem hafa gríðarlegar afleiðingar, virðast þá sérstaklega töfrandi.
113

 Flestum þykir 

almennt óþægileg tilhugsun að vita til þess að líf þeirra stjórnist af tilviljunum. Því er 

eðlilegt að fólk leiti í hugmyndir sem sýna framvindu heimsins í hæfum höndum 

einhvers stærra en þeirra sjálfra, hvort sem um Guð er að ræða eða eitthvað annað.
114

 Í 

menningum víðsvegar má oft finna merki um örlaga- og forlagatrú þó svo hún sé ekki 

algerlega ríkjandi. Ákveðin ákvarðandi augnablik í lífi hvers manns eru jafnan tengd 

forlögum svo sem fæðingar, giftingar, börn, gjaldþrot, stríð, náttúruhamfarir og auðvitað 

dauðinn.
 115

   

 

Örlög eða forlög? 

Gríðarlegan mun má finna í ólíkum trúarbrögðum hvað varðar hugtakið örlög, bæði um 

samband Guðs eða guða við örlögin, muninn á vilja guðsins og örlögum, greinarmun á 

örlögum og forlagatrú, hvernig örlögin fela í sér nauðsynina og hvort mögulegt sé að 

komast hjá þeim, birtist þau manni.
116

 

Hér er gerður greinamunur á örlagatrú (e. fate) og forlagatrú (e. fatality) líkt og 

Solomon gerir í grein sinni „On Fate and Fatalism“. Forlagatrú er kenningin – örlögin 

eru útskýringin. Til þess að teljast forlagatrúar þarf ekki að trúa á aðila sem hefur 

umboð til þess að framfylgja forlögum. Örlagatrú gefur hins vegar til kynna að einhver 

hafi umboð örlaganna á höndum sér. Örlagatrú er þá líklega eldri og persónulegri útgáfa 

forlagatrúar. Þau eru sett í hendur ímyndaðrar veru sem við trúum á án þess að geta 

endilega treyst á góðmennsku hennar. Persónugerving er aftur á móti einvörðungu ein 
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gerð af forlagahugsun og alls ekki sú algengasta. Í hindúisma, búddisma og jain–

heimspeki þarf karma ekki sérstakan umboðsmann til að vera framfylgt heldur er það 

tengt gjörðum einstaklingsins.
117

  

Hjá kristnum, múslimum og hebreum er „vilji Guðs“ stöðluð útskýring á 

hörmungum og hamförum. Sú hugsjón eldur svo af sér það viðhorf að fórnarlömbin 

sjálf uppskeri hörmungar sem refsingu vegna syndugs líferni eða misgjarða. Mörg 

hugmyndakerfi svo sem búddismi og kristni fela í sér leiðir til þess að komast hjá 

örlögum, eins og eilífri vist í helvíti eða endurtekinni endurfæðingu. Þessar leiðir eru 

mismunandi og geta verið í gegnum trú, beiðslu, hugleiðslu, jóga og dyggðugt líferni.
118

 

Forlagatrú er sú trú að það sem gerist (eða hefur gerst) þurfi í ákveðnum skilningi að 

gerast. Slík nauðsyn er ekki beint rökræn eða vísindaleg og má ekki rugla saman við 

orsakatengsl. Forlagatrú er þó ekki nauðhyggja, né er hún endilega tengd guðlegum 

vilja, því hana má einmitt finna í mörgum menningum án beinnar tengingar við nokkurn 

guð. Í forlagatrú er það eingöngu útkoman sem skiptir máli óháð orsökum og umboði. 

Því voru það forlög Ödipusar í grískum goðsögnum að myrða föður sinn og giftast 

móður sinni, burt séð frá öllu sem gert var til að koma í veg fyrir það. Í leikgerð 

Sófóklesar var meira að segja lítið sem ekkert minnst á guðina.
119

  

 

Frá tilviljun til örlaga 

Hér að framan var sagt að í hugum fornmanna liði tíminn ekki utan atburða. Anthony 

Winterbourne telur að ýmsar fornar heimildir sýni að sú var ekki endilega raunin. Til 

dæmis má nefna fornan litháenskan málshátt sem segir: „Tíminn líður meira að segja í 

potti sem hefur verið snúið á hvolf.“ Tíminn er hér verðandi sem líður óhindrað áfram 

og leiðir því óhjákvæmilega til dauða. Maðurinn sér ekki sjálfan sig sem leiksopp 

örlaganna heldur sem handahófskennt peð á taflborði þeirra, og það hræðir hann. Með 

því að tengja hin ólíku hugtök, tíma og örlög, við nauðsyn breytist eðli þeirra. Örlögin 

miðla þá málum á milli nauðsynjar og tilviljunar og stjórna annarsvegar atburðum sem 

annars væru tilviljun háðir. Hins vegar tengja þau manninn við þann algilda sannleik að 

hann muni örugglega deyja.
120

 Því má segja að örlögin séu hið æðsta afl sem allt beygir 

sig undir og allt kemur frá. Í 17. vísu Völuspár finna Óðinn og bræður hans Ask og 

Emblu örlagalaus á ströndu. Að þau séu örlagalaus þýðir ekki einvörðungu að þau séu 
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án framtíðar, heldur einnig að þau séu án fortíðar. Framtíð þeirra er því ekki opin heldur 

tóm sökum fortíðarleysis þeirra.
121

  

Nöfn örlaganornanna þriggja Urður, Verðandi og Skuld, eru oft sögð merkja 

einfaldlega fortíð, nútíð og framtíð.
 
Svo einfalt er það þó ekki þar sem fornum 

hugmyndum um tímann hefur áður verið lýst sem hringlaga. Í mörgum menningar-

heimum er tengingin á milli örlaga og dauða gífurlega sterk. Orðin urður, wyrd
122

 og 

wurd
123

 standa öll á sinn hátt fyrir örlögin, en einnig fyrir dauðann
124

 og nöfn Urðar og 

Verðandi koma líklega af sama stofni. Verðandi merkir það sem er í ferli og Urður eða 

wurd stendur fyrir það sem nú þegar er orðið, þ.e. fyrir þróun fortíðar til nútíðar. Þær 

tengjast báðar nauðsyninni á meðan Skuld gerir það ekki. Sennilega tengjast örlögin 

ekki framtíðinni á neinn rökrænan hátt og því samsvara örlögin ekki tímanum. Ef svo 

væri, myndi Skuld eða framtíðin, vera hin raunverulega táknmynd örlaganna, ekki 

Urður. Þannig má sjá að örlögin samsvara ekki beinlínis atburðum framtíðarinnar. Það 

sem gerist í framtíðinni orsakast fremur af atburðum fortíðar. Þess vegna er Urður 

jafnmikilvæg og raun ber vitni, því það er úr brunni hennar, brunni fortíðar, sem 

heimstréð Askur Yggdrasils nærist.
125

 Framtíðin er enda síendurtekin nútíð og fortíð. 

Myndmálið sem er notað um verknað nornanna er virkilega áhugavert, þ.e. þær 

spinna þræði örlaganna, binda þá og vefa úr þeim. Álíka hugmyndir, að örlögin séu 

þræðir eða bönd, eru að finna í ýmsum myndum í mörgum menningum. Í Grikklandi 

var Fortúna ýmist táknuð með snúru, bandi eða fjötrum sem fest voru upp af æðra afli. 

Nauðsynin samsvarar sömuleiðis einskonar köfnun. Í Germaníu minnist Tacitus á sið 

hinna göfugu Semnóna í tengslum við heilagan stað. Enginn mátti koma þangað nema 

hann væri bundinn með þræði sem táknaði eigin undirgefni og trú á mátt 

goðmagnsins.
126

 Óðinn hékk ennfremur í Asknum í níu daga og nætur. Svo virðist sem 

þessir atburðir séu afleiðing örlagaspunans og hafi verið álitnir einskonar leiðir til þess 

að festa örlög á mann eða fjötra hann.
127
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Kristin og heiðin örlög 

Solomon segir að í kristinni trú ríki óþol gagnvart örlaga- og forlagatrú, og slíkar 

hugmyndir hafi þar verið stimplaðar sem guðlausar, þrátt fyrir augljósar samsvaranir í 

kristni hvað varðar fyrirframgefin endalok á dómsdegi. Kristnir vilja fremur upphefja 

“frjálsan vilja” sem Guðsgjöf.
128

 Þá vilja menn trúa að verk þeirra á jörðinni séu 

mikilvæg og að syndalaust líferni geti komið í veg fyrir hörmungar. Ef hörmungar eiga 

sér stað og menn geta ekki kennt ósiðleika mannsins um, þá verður skýringin sú að Guð 

sé að reyna mennina. Þetta sést t.d. í sögunni um Job,
129

 þegar Guð reynir trú Jobs. Hver 

hörmungin á fætur annarri skellur á honum en hann bilar ekki í trúnni, enda sannkristinn 

maður. Í kristinni hugmyndafræði er dómsdagur fyrirsjáanlegur, þó svo að menn geti 

ekki spáð fyrir um hvenær hann muni eiga sér stað. Endalokin eru í umboði Guðs 

almáttugs sem sér um að framkvæma það er þarf til þess að dómsdagur verði að 

veruleika. Í norrænni goðafræði er einnig að finna heimsendi, öðru nafni ragnarök, en 

þau eru ekki á valdi goðanna. Guðirnir eru fremur eins og peð í tafli óræðs afls sem þeir 

geta hvorki borið kennsl á né skilgreint. Hér að framan var örlagagyðjan Urður nefnd 

sem hugsanleg persónugerving örlaganna en það hún er alls ekki alltaf. Stundum virðist 

hún fremur óhlutbundin og jafnvel er orðið urður notað sem hugtak yfir dauðann, eins 

og Turville-Petre bendir á.
130

  

Í kristni er í raun um örlagatrú að ræða þar sem ákveðinn aðili ber ábyrgð á því 

sem þarf að gerast til þess að endalokin geti orðið. Í heiðni eru guðirnir aftur á móti eins 

og mennirnir, þeir ráða engu um örlög sín. Forlögin eru almáttug og án umboðsaðila. 

Örlög ása ráðast af gjörðum þeirra sjálfra í ragnarökum.
131

 Í Völuspá eru gjörðir 

goðanna t.d. settar í beint samhengi við rök þeirra. Í 21. erindi nefnir völvan t.d. fyrsta 

mannvígið eða morðið, sem framið var á Gullveigu, alls þrisvar sinnum.
132

 Goðin 

fremja önnur fólskuverk og meðal þeirra er fyrsta orrustan, sem sagt er frá í 24. vísu.
133
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Norræna hugmyndin um örlögin sem blint afl, er getur gripið inn í líf manna 

hvenær sem er, virðist vera forn.
134

 Þó er óvíst hversu gömul hugmyndin um örlög 

guðanna er, en þau kvæði sem fjalla um það efni eru rakin til 10. aldar. Mögulega 

spruttu þessar hugmyndir upp þegar gömlum sið var ógnað af nýjum og menn sáu fyrir 

sér að sá nýi yrði ofaná. Þannig geri örlög goðanna í heiðni þau veikari en guð kristinna 

manna sem virðist stjórna örlögunum fremur en láta stjórnast af þeim.
135

 Jón Hnefill 

Aðalsteinsson hefur sett fram kenningar um að þrenningin Urður, Verðandi og Skuld 

séu nýlegar heiðnar eða kristnar viðbætur. Verðandi, eða nútíðin, er t.d. hvergi 

annarsstaðar nefnd en í Völuspá, Skuld birtist að í Völuspá, bæði sem örlaganorn og 

valkyrja. Urði er þó víða að finna í ýmsum fornenskum heimildum.
136
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Sköpun og óskapnaður 

 

Merkilegt er að skoða tilurð og endurfæðingu heimsins í Völuspá og samsvarandi 

hugmyndir í öðrum trúarbrögðum. Mörg forn trúarrit sýna sköpun heimsins sem afurð 

þráttarhyggju (þ. dialektik). Þá mætast andstæð öfl í óháðu rými og skapa ákveðið 

heimsfyrirkomulag. Eins og gefur að skilja skipta andstæðurnar kvenkyns og karlkyns 

höfuðmáli, þar sem sköpun er óneitanlega tengd frjósemi. Í menningarheimum þar sem 

grunntímaskynjun er hringlaga verður endurholdgunarferlið einkar áhugavert. Í stöðugri 

hringrás sköpunar, dauða og endurfæðingar breytast styrkleikar og hlutföll andstæðra 

afla og í sumum tilfellum má jafnvel líkja þróun þeirra við einskonar kynskiptiaðgerð 

og valdatafl. 

 

Einvígi andstæðna 

Í norrænni goðafræði var sköpunin náttúrulegt, jafnvel Hegelískt
137

, þróunarferli þar 

sem andstæður mætast og úr verður eitthvað nýtt. Turville-Petre bendir á íranskar 

goðsagnir sem eru svipaðar norrænum að þessu leyti. Þar mætast í miklu gapi; annars 

vegar hiti, raki, léttleiki, birta og sæt lykt og hins vegar kuldi, þurrkur, þyngd, myrkur 

og fnykur.
138

 Gríski heimspekingurinn Empedókles nefnir í þessu samhengi andstæðu-

öflin ást og deilu sem allt sprettur af.
139

 Helstu heimildir Snorra um upphaf heimsins í 

Snorra Eddu eru Vafþrúðnismál, Grimnismál og Völuspá. Þar segir að jötunninn Ýmir, 

öðru nafni Aurgelmir, verði til í Ginnungagapi úr dropum sem myndast þegar hiti frá 

Múspelli bræðir hrím frá Niflheimi. Frá svita Ýmis og líkamspörtum renna ógurleg 

skrímsli og ættir jötna.
140

 Andstæð öfl eru hér alls staðar að verki. Í ákveðnum skilningi 

má segja að getnaður Ýmis sé kynlaus, og að hann sjáfur sé tvíkynja þar sem hann getur 

af sér afkomendur án líkamlegs samræðis með annarri veru.
141
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Sköpunarsögu Miðgarðs er lítið lýst í Völuspá en þar koma Vafþrúðinismál til bjargar. 

Þar segir:
142

  

 

21. 

Úr Ýmis holdi 

var jörð um sköpuð 

en úr beinum björg. 

Himinn úr hausi 

ins hrímkalda jötuns 

en úr sveita sjór.
143

 

  

Óðinn og félagar, eða Burs synir, taka líkama Ýmis í sundur og búa til úr honum 

Miðgarð. Bein verða fjöll, höfuð verður himinhvolf og líkamsvessar leika um strandir.  

Virðist þetta benda til trúar á einingu efnisheimsins sem skapaður er úr lifandi frumefni 

með mannslíkamann að fyrirmynd, sem stöðugt deyr og endurnýjast.
144

  

Þá má skoða endurfæðingu jarðarinnar í Völuspá í þessu ljósi. Kvæðið er lagt í 

munn völvu sem ávarpar goð og menn.
145

 Gísla Sigurðssyni þykir sennilegt að völvan 

hafi vakið upp Óðinn og spyrji hann frétta, en það myndi setja útisetu hennar í 28. erindi 

í skiljanlegt samhengi.
146

 Völuspá segir frá sköpun heimsins, atburðum hans, nær 

hámarki í ragnarökum og greinir loks frá upprisu jarðarinnar. Kvæðið sker sig úr öðrum 

heimildum um norræna goðafræði að því leyti að það segir frá hringrás tímans og 

jarðarinnar, allt frá sköpun til endurfæðingar.
147

 Saga mannkyns er tengd sögu goðanna 

því atburðir í heimi hinna síðarnefndu eiga sér samsvörun í mannheimi. Mennirnir 

fremja sömu glæpi og goðin og mannheimur ferst á sama hátt og goðaheimur. Þó svo að 

kvæðið fjalli fyrst og fremst um goðin er því ætlað að varpa ljósi á mannlega hegðun. -

Völuspá er því e.t.v. einskonar víti til varnaðar
148

 enda kemur siðaboðskapur Hávamála 

beint í kjölfarið í Konungsbók.  

Ef Völuspá er túlkuð sem svo að völvan sé að spyrja Óðinn frétta, má halda því 

fram að þeir atburðir, sem sagt er frá í kvæðinu, séu í þann mund að eiga sér stað í 
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mannheimum í samtíð völvunnar. Samsvarandi atburðarás og sú er henti goðin mun því 

einnig henda mennina, þ.e. dómsdagur manna er framundan. Þannig má ennfremur færa 

rök fyrir hringlaga tímaskynjun norrænna heiðinna manna. Munur er á fyrsta erindi 

Völuspár í Hauksbók og Konungsbók. Í þeirri fyrrnefndu biður völvan allar helgar 

kindir um þögn, en í hinni síðarnefndu, allar kindir. Í Konungsbók talar völvan sem sagt 

við menn og guði, en í Hauksbók eingöngu við guðina. Samkvæmt Konungsbók má 

þannig líta svo á að það sé völvan sem særi Óðin fram, en Hauksbók, sem er yngri 

heimild, styður öfuga túlkun.
149

 Eftirfarandi vísur úr Völuspá fjalla um endalok 

jarðarinnar og endurfæðingu. 

 
55. 

Sól tér sortna, 

sígur fold í mar, 

hverfa af himni  

heiðar stjörnur. 

Geisar eimi  

við aldurnara, 

leikur hár hiti  

við himin sjálfan.
150

 

 

57. 

Sér hún upp koma 

öðru sinni 

jörð úr ægi 

iðjagræna. 

Falla forsar, 

flýgur örn yfir, 

sá er á fjalli 

fiska veiðir.
151

 

 

Í 55. vísu „sígur fold í mar“ og í kjölfarið „hverfa af himni/ heiðar stjörnur./ Geisar 

eimi/ við aldurnara,/ leikur hár hiti/ við himin sjálfan“. Vísupartinn mætti skoða í 

tengslum við eyjuna Ísland sem frásögn af eldgosi, en jafnframt sem táknsögu um 

endurfæðingu jarðarinnar. Þegar glóandi hraun rennur í vatn myndast mikil og heit gufa, 
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eða „eimi“ sem stígur upp og getur byrgt sýn á stjörnur, sól og himinn. Ísland er 

eldfjallaeyja og líklega hafa menn skynjað eldsumbrot sem hvort tveggja spillandi og 

endurnýjandi afl. Í 57. erindi segir stutt frá endurfæðingu jarðar og er birt af henni falleg 

náttúrumynd, sem kallast á við þá 4. vísu í byrjun Völuspár. Þar segir að „sól skein 

sunnan/ á salar steina,/ þá var grund gróin/ grænum lauki.“
152

 

 

63. 

Þar kemur inn dimmi 

dreki fljúgandi, 

naður fránn, neðan 

frá Niðafjöllum; 

ber sér í fjöðrum, 

flýgur völl yfir, 

Níðhöggur nái. 

Nú mun hún sökkvast.
153

 

 

Síðasta línan í 63. erindi: „nú mun hún sökkvast“ hefur stundum verið túlkuð sem um-

mæli völvunnar um sjálfa sig, að eftir að hafa þulið upp sögu heimsins í fortíð, nútíð og 

framtíð sökkvi hún aftur í jörðina.
154

 Þetta þykir m.a. benda til þess að hún hafi verið 

kveðin upp úr jörðinni, þ.e. að hún hafi verið vakin upp frá dauðum, líkt og sést í fleiri 

menningum.
155

 Dæmi um þetta eru katabasis, eða „undirheimafarir“ í Ódysseifskviðu og 

Eneasarkviðu þar sem hinir dauðu eru spurðir frétta. Ber þetta mark um óskýr mörk á 

milli dauðra og lifandi í ýmsum trúarbrögðum.  

Einnig getur verið að ummælin vísi til jarðarinnar, að hún muni sökkva aftur í 

lok verraldar, eða tíma mannsins, líkt og í enda ragnaraka.
156

 Vísur 57 og 63 má þá 

skoða sem myndmál um eyðingu og endurfæðingu jarðar þar sem eyðingaraflinu er líkt 

við sjávarföllin. Vísuparturinn „sér hún upp koma/ öðru sinni/ jörð úr ægi“ lýsir fjöru 

sem myndhverfingu fyrir jörðina. „Nú mun hún sökkvast.“ má hins vegar túlka sem 

sjávarmyndmál fyrir eyðingu jarðar, eða flóð. Þannig má líta á myndmál flóðs og fjöru 

sem einskonar hluta fyrir heild, þar sem eyjan og strendur hennar tákna alla jörðina. 

Stefið „vituð ér enn, eða hvað?“ er því spurning til áheyrenda. Völvan spyr hvort við 

skiljum samhengið og þá staðreynd að allt, þ.m.t. tíminn, muni endurtaka sig. Öld goða 
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ítrekast í öld manna á sama hátt og öldur sjávarins eru sem síbylja á ströndum landsins. 

Líkt og flæðir yfir og fjarar í síendurteknum sjávarföllum er orsakast af aðdráttarafli 

tungls og sólar, verður tímaskynjun hringlaga og atburðir fortíðar endurholdgast í 

nútíðinni. Vísurnar má þannig skoða sem tákn um einskonar dauða og hreinsun 

jarðarinnar sem aðeins fáeinir lifa af. Áhugavert er þó að eingöngu karlkynið er til 

staðar í nýja heiminum.  

 

Vígi karla og kvenna 

Hringrás má einnig sjá í valdi og handhöfum þess. Benda má á að Óðinn öðlast kvenlegt 

vald nokkrum sinnum í heiðnum sögnum, einna fyrst þegar hann hangir níu sólar-

hringa
157

 í aski heimsins, Yggdrasli, til þess að nema Fimbulljóð.
158

 Ein af þrem rótum 

trésins stendur einmitt í Urðarbrunni
159

, en Urður er, eins og áður segir, ein af 

örlaganornunum. Að auki drepa goðin hin agöldróttu Heiði, öðru nafni Gullveigu og 

„vitti hún ganda,/ seið hún kunni,/ seið hún leikinn.“
160

 Líklega var það gert til þess að 

komast yfir völd hennar. Ennfremur á Óðinn val vopndræpra manna á móti val-

kyrjunum, sem bendir til þess að hann hafi unnið sér inn valdið frá þeim. Þekkt er svo 

sagan af því þegar Óðinn stelur skáldmiðinum frá Gunnlöðu. Í þessum frásögnum kann 

að vera að sagt sé frá markvissri yfirfærslu kvenlegs valds til karla. Hugsanlega eru 

slíkar valdabreytingar afrakstur hringlaga tímaskynjunar þar sem andstæður í heiminum 

skipta sköpum og völd ferðast á milli aðila. 

Norræn goðafræði er ekki ein um að sýna tilfærslu á sköpunarvaldi. Popol-

Vúh
161

 er trúarrit Kítse-indjána af kynstofni Maya og var skrásett á 17. eða 18. öld.
162

 

Þar má finna guðinn Húracan eða „hvirfilbyl“ sem er jafnframt hjarta himinsins. Hann 

tengist hjarta jarðar og í sameiningu skapa þau dýr heimanna tveggja, jarðar og himins, 

og ákveða dvalarstað þeirra, eðli og tilgang. Í kjölfarið ákveða hjörtun að skapa 

manninn. Svo virðist sem að í upphafi hafi hjarta jarðarinnar verið kvenkyns en með 

tímanum breyttist hugarfar manna og hjartað gat orðið karlkyns. Úr því varð til samkyn 
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himins og jarðar.
163

 Þannig má segja að sköpunin verði eingöngu í höndum karlkynsins 

líkt og í norrænni goðafræði. 

 

Ergi, usli og kyntröll 

Else Mundal bendir á að hjá fornum norrænum þjóðum voru hlutverk kvenna og karla 

skýrt afmörkuð.
164

 Litið var mun neikvæðari augum ef karlmenn gegndu hlutverkum 

kvenna en ef því var öfugt farið.
165

 Sömuleiðis var karlmaður alla jafna sakaður um ergi 

ef hann sýndi af sér ókarlmannlega hegðun.
166

 Í samfélagi þar sem reglur um kven- og 

karlmannlega hegðun eru jafnskýrar og raun ber vitni má líta á tvíkynja eðli sem sterkt 

tákn um eiginleika og gjörðir er gátu leitt til niðurbrots á samfélagsreglum.
167

 Í þessu 

samhengi má hugsa sér að afkvæmi Ýmis verði til á tímapunkti þar sem kven- og 

karleðli hefur ekki enn verið aðskilið
168

 og að sú ímynd sé notuð til þess að tákna 

óreiðuástand (e. chaos).
169

 Börn Ýmis eru öll talin til jötnaætta og skrímsla; þau eru 

óskapnaður og afkvæmi óreiðunnar. Til samanburðar má skoða getnað Heimdalls, sem 

er talinn til goðakyns. Hann var einnig getinn af einu kyni; nánar tiltekið af níu 

kvenverum. Karlmenn sem uppfylla hlutverk karla jafnt sem kvenna, líkt og Ýmir, eru 

þannig séðir neikvæðum augum á meðan konur sem gegna báðum hlutverkum eru litnar 

jákvæðari augum. Því má ætla að afkvæmi þessara tveggja ólíku getnaða tilheyri sínu 

hvoru sviðinu, þ.e. óreiðu og reglu.
170

  

Eitt skýrasta tákn óreiðu í fornu norrænu samfélagi, kynusli, er þannig nátengt 

forsögulegri ímynd óreiðunnar í norrænni goðafræði, og ber að skoða hvort tveggja í 

gagnkvæmu ljósi.
171

 Sem tvíkynja vera táknar Ýmir óreiðu í tvennum skilningi. Hann 

varð til við bráðnandi hrím og afkvæmi hans verða til við tvíkynja getnað, sem má 

skoða sem áframhaldandi kynferðislega þróun frá tilurð Ýmis. Fyrstu kynslóðir 

goðsögulegs tíma voru því tvíkynja og tengjast sennilega skapandi kröftum óreiðunnar 

fremur en neikvæðri bannhelgi og ergi. Raunar má oft sjá tengsl milli bannhelgi og 

máttar í fornnorrænni hugsun. Börn í norrænni sagnahefð, sem getin eru með broti á 

bannhelgi, eru þá oft talin máttug. Sifjaspell má svo einnig sjá í ýmsum samböndum 
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guðanna. Bæði tilfellin standa fyrir alvarleg brot á kynferðislegri bannhelgi og tilheyra 

mögulega sömu goðagnahugsuninni.
172

 Með niðurbroti á tvíhyggjukenndum hugtökum 

eins og karl/kona og maður/dýr töldu menn að öðlast mætti mikinn mátt, eins og sést í 

sögnum af berserkjum o.fl. Niðurbrot þessara flokka voru dæmigerð hjá jötnum og í 

óreiðuástandi og má tengja þann mátt sem þar varð til, við sköpunarmátt óreiðunnar.
173

 

Í formála sínum að Eddukvæðum fjallar Ármann Jakobsson um goðakvæðið 

Lokasennu sem er að finna í Konungsbók og segir frá veislu goðanna. Þar sinnast Loka 

við nokkra guði og gyðjur, sakar þau um ýmiss konar kyngervisusla og er sjálfur 

sakaður um slíkt hið sama. Braga sakar hann um skort á karlmennsku; jötunmeyjar 

munu hafa migið upp í Njörð og hann gegnt því kvenlega hlutverki að taka við 

vökvanum og Heimdallur er sömuleiðis sakaður um að vera óvirkur viðtakandi í kynlífi. 

Freyja er sökuð um lauslæti og Freyr um reðurmissi, þ.e. hann lét sverð sitt í skiptum 

fyrir konu. Loki og Óðinn saka hvor annan um ergi þar sem Loki brá sér í merarlíki og 

fæddi folald í Gylfaginningu Snorra Eddu, á meðan Óðinn hefur ítrekað framið galdra, 

sem í þessum heimi tilheyra seiðkonum og völvum og því sérlega kvenlegt athæfi.
174

 

Goðin virðast þannig óháðari kynhlutverkum sínum en menn, jafnvel má segja þau af 

báðum kynjum. Má vera að slíkt sé leif úr fjarlægri fortíð. Rómverjinn Tacitus nefnir 

Njörð t.a.m. Nerthus sem er gyðja, og hugsanlega eiga Freyr og Freyja rætur að rekja til 

tvíkynja guðs, líkt og Hermafródítes í grískri goðafræði. Þór klæðist gervi Freyju í 

Þrymskviðu og Loki klæðum ambáttar.
175

 Að auki má vera að þessi kynjaóvissa eigi sér 

rætur í uppruna goðanna, þ.e. óreiðunni. 

Eins og áður sagði, og Elaine Machietto bendir á, er galdur yfirleitt á færi 

kvenna. Freyja er enda sögð vera sú sem kenndi ásum seið og örlaganornirnar ráða 

sömuleiðis örlögum manna og heimsins alls með því að vefa úr þráðum, klippa þá til og 

rista rúnir.
176

 Völvur eru jafnframt kvenkyns og vert er að benda á að orðið völva tengist 

óneitanlega enska orðinu vulva eða „kvensköp“ sem styður kenningar um kvenlegt eðli 

spásagna. Því ef karlkynið stundar slíkt eiga þeir á hættu á að vera sakaðir um ergi og 

viðlíka ósóma. Ennfremur tengjast konur frjósemi og fæðingum á meðan vald Óðins 

einskorðast við hina dauðu.
177

 Eins og áður sagði tengist orðið öld líklega orðinu ala 
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eða „að fæða“ sem bendir ennfremur til sterkrar kvenlegrar tengingar milli hugtakanna 

lífs og tíma.
178

 Í fyrri heimi Völuspár eru rúnaristur óneitanlega tengdar valdi kvenna, en 

eftir endurfæðingu heimsins eru galdrar sagðir upprunnir frá körlum, einkum Óðni. Í 58. 

vísu minnast æsir í nýja heiminum „á megindóma/ og á Fimbultýs/ fornar rúnir.“
179

 

Fimbultýr þessi er enginn annar en Óðinn og valdið sem fylgdi göldrum kvenna hefur 

þannig gengist undir einskonar kynskiptiaðgerð og er orðið karllægt.
180

 Þannig má segja 

að í nýrri veröld sé hið ríkjandi afl karllægt. 

 

Að búa til skrímsli 

Í bók sinni Karma & Rebirth
181

 skoðar fræðimaðurinn Gananath Obeyesekere kenningar 

um endurfæðingar og setur þær í hnattrænt samhengi. Hann nefnir t.d. kenningar gríska 

heimspekingsins Empedóklesar sem var uppi um 490 – 430 f.Kr. Hugmyndir hans um 

frumefnin fjögur; jörð, vatn, eld og loft, eru áhugaverðar, sem og um frumöflin tvö sem 

hann taldi að tækjust á í heiminum, þ.e. ástina og deiluna (e. strife).
182

 Ástin sem er 

persónugerð í Afródítu er lífsstyrkjandi afl og sameinar frumefnin, á meðan deilan rífur 

þau í sundur og orsakar sundrungu hvelsins eða heimsins. Blöndun aflanna tveggja í 

mismunandi styrkleikum stuðlar að ýmiss konar heimsfyrirkomulagi. Öflin eru háð 

hvort öðru og því gæti líf ekki þrifist án annars þeirra.
183

  

Hafa ber í huga að erfitt er að fjalla um kenningar Empedóklesar án þess að 

leggja eigin skilning í þær sökum þess hve brotakenndar þær eru. Empedókles lýsir á 

einum stað vaxandi og dvínandi hreyfingum andstæðanna ástar og deilu, í einhliða 

hringferð á láréttum fleti, líkt og á leirkerssmiðahjóli. Þegar öflin eru of fjarlæg hvort 

öðru verður engin sköpun. Ást getur ekki skapað án deilu og eðli sköpunarinnar er háð 

fjarlægð eða nálægð kraftanna tveggja þegar þeir vaxa og minnka. Deila getur 

sömuleiðis ekki skapað neitt nema óreiðuástand án nægrar ástar.
184

 Þegar deila er 

ríkjandi afl og ástin er dvínandi er heimurinn svohljóðandi: „Hér [á Jörðu] spruttu upp 

mörg höfuð án hálsa, berir handleggir ráfuðu um án axlna og augu er skortu enni 
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reikuðu einsömul.“
185

 Ósamsettir ófrjóir líkamshlutar verða til úr deilu án þátttöku ástar. 

Í broti 52 (61) er samsettum verum sem verða til við ófullnægjandi samvinnu aflanna 

lýst svo: „Margar verur án andlita með brjóst beggja vegna voru framleiddar, naut með 

mannshöfuð risu og aftur menn með nautshöfuð, [aðrir] með bæði kven- og karleðli, og 

líkamarnir voru dökkir („skyggðir“ stendur í sumum þýðingum).“
186

 Í aðstæðum þar 

sem deila hefur yfirhöndina getur gagnkynhneigður getnaður ekki átt sér stað, sum 

skrímsli eru líklegast ófrjó og önnur stunda sjálfsfrjóvgun, líkt og sum tré, þar sem þau 

eru bæði kven- og karlkyns, þó að það sé óljóst sökum skorts á smáatriðum.
187

 Önnur 

gerð sjálfsfrjóvgunar birtist svo í breyttri mynd þegar ástin stígur fram sem ríkjandi afl. 

Þá verða til „heilsteypt náttúruform“ en um þau vitum við lítið. Brot nr. 53.62 lýsir 

síðan formunum rísa upp úr jörðinni sökum frumefnanna elds og vatns.
188

  

Hugmyndir þessar, að heimurinn sé í upphafi líkamspartar og að kynvilltar verur 

geti af sér skrímsli, kallast svo mjög á við norræna goðafræði, að varla getur verið um 

tilviljun að ræða. Jötuninn Ýmir er einskonar forjarðarleg vera; og að því er virðist 

risastór, í það minnsta nógu stór til þess að hægt sé að búa til allan Miðgarð úr líkams-

hlutum hans. Auk þess segir í 33. vísu Vafþrúðnismála að hann geti af sér sexhöfða 

skrímsli
189

,
 
sem bendir til þess að hann sé tvíkynja. Í 7. erindi Völuspár hittast æsir á 

Iðavelli. Þegar mannkynið er búið til í vísum 17 og 18, koma eingöngu við sögu 

karlkynsgoð, en ekkert er minnst á konur í því sköpunarferli. Svo virðist sem í 

upprunaástandi heimsins sé hið karllæga ríkjandi. Athygli vekur þó að æsirnir þrír, 

Óðinn, Hænir og Lóður, búa til tvö kyn, þ.e. Ask og Emblu. Í skýringu við 17. vísu 

segir að í handriti standi þrjár, en ekki þrír
190

 og að það hljóti að vera ritvilla, því átt sé 

við goðin. Karlkyn getur þó varla fætt af sér eða alið án kvenkynsafls. Nú er þekkt að 

goðin geti skipt um kyn, þó vert sé að benda á að þegar Loki gerir slíkt fæðast úr þeim 

samböndum skrímsli. Miðgarðsormur, Sleipnir og Fenrisúlfur eru þrjú dæmi um slíkt. 

Má ekki vera að „ritvillan“ sé upplýsandi fremur en villandi? Er ekki mögulegt að hér sé 

um að ræða einskonar kynjafræðilega þróun, að karlkyns og kvenkyns verur 

                                                 
185

 („Here [on earth] many heads sprang up without necks, bare arms were wandering without shoulders, 

and eyes needing foreheads strayed singly.“), ísl. þýð. mín, Gananath Obeyesekere, Karma & Rebirth: A 

Cross Cultural Study, bls. 220. 
186

 („Many creatures with a face and breasts on both sides were produced, man-faced bulls arose and 

again bull-headed men, [others] with male and female nature combined, and the bodies were dark 

(„shadowed,“ according to some translations).“), ísl. þýð. mín, Gananath Obeyesekere, Karma & Rebirth: 

A Cross Cultural Study, bls. 220. 
187

 Gananath Obeyesekere, Karma & Rebirth: A Cross Cultural Study, bls. 220. 
188

 Sama rit, bls. 221. 
189

 „Vafþrúðnismál“, Eddukvæði: Með skýringum Gísla Sigurðssonar, bls. 64. 
190

 „Völuspá“, Eddukvæði: Með skýringum Gísla Sigurðssonar, bls. 7. 



39 

 

mannkynsins verði til úr tvíkynja getnaði goðanna en í nýjum heimi verði hins vegar 

eingöngu eftir karlkynsgoð? Þetta bendir ennfremur til þess að önnur viðlíka kynferðis-

leg þróun eigi eftir að eiga sér stað. 
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Endurfæðing 

 

Ljóst er að tímaskyn og skynjun almennt hefur gífurleg áhrif á túlkun manna á 

veröldinni. Vísbendingar um það birtast í heimildum um trúarbrögð, ýmsum sögnum og 

ljóðum sem og í tungumálinu sjálfu. Í menningarheimum þar sem tímaskynjun er 

hringlaga þykir endurholdgun harla venjuleg og jafnvel svo mikill partur af heimssýn 

þeirri er fylgir að erfitt verður að koma auga á hana þegar hún birtist. Þegar hún sýnir 

sig kárnar gamanið þar sem flókið verður að ákvarða hvort áhrifin séu heiðin eða 

kristin. Kristin miðaldahugmyndafræði gerir einnig ráð fyrir hringlaga ferli tímans. Þá 

eru Gamla og Nýja testamentið tvær hliðar á sama peningnum og samsvara atburðum 

mannkynssögunnar.
191

 Eins og Gísli Sigurðsson bendir á má sjá sömu hugsun í Völuspá 

ef gert er ráð fyrir að völvan sjálf kalli fram anda Óðins. Þá má skoða kvæðið sem sögu 

ekki einnar, heldur tveggja endurfæðinga og önnur þeirra gerist í framtíðinni. Í kristnum 

hugsunarhætti nútímans er grunntímaskynjun hins vegar línuleg, sem gerir að verkum 

að endurfæðing verður goðsagnakennd og óeðlileg. Þess vegna verður slíkt eingöngu á 

færi hinna allra heilögustu. 

Í Völuspá sjáum við jörðina m.a. myndhverfða í eyju sem verður fyrir ágangi  

síendurtekinna sjávarfalla orsökuðum af himinhnöttunum. Jörðin, líkt og strendur 

landsins, sekkur í sæ og rís aftur undan ölduróti hafsins. Jafnframt rísa og hníga aldir 

goða, hetja og manna í síendurnýjaðri hringrás flóðs og fjöru. Eins og fram kom í 

kaflanum „Tökum þá á orðinu“ koma orðin öld, alda og ala líklega öll af sama 

stofninum og hafa væntanlega tengst einhvern tíma í fyrndinni. Samhliða sjávarföllum 

tímans fer einnig fram hringrás á hlutdeild í sköpunarvaldinu. Obeyesekere bendir svo á 

að trúarbrögð, m.a. norræn goðafræði, birta sköpun heimsins sem samvinnu og samruna 

andstæðra afla. Andstæðurnar eru oft hiti og kuldi, þurrkur og raki, ljós og myrkur, ást 

og ósætti, kvenkyns og karlkyns o.s.frv. Auk þess er heimsfyrirkomulaginu lýst sem 

þróunarferli. Í upphafi heimsins verða til ýmsar kynjaverur. Else Mundal vill skoða 

þessi skrímsli sem tvíkynja verur sem eru þá annað hvort getulausar eða ala af sér fleiri 

skrímsli með kynlausum eða tvíkynja getnaði. Einskonar kynferðisleg þróun orsakar að 

sífellt verða til þróaðri verur sem á endanum líkjast manninum. Líkt og í heimspeki 

Empedóklesar má sjá að fullkomið heimsfyrirkomulag, þar sem andstæður finnast í 

réttum hlutföllum, elur af sér fullkomin lífsform, á meðan óskapnaður orsakast af 
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ófullnægjandi samruna andstæðna. Í norrænni goðafræði verðum við vitni að slíkri 

þróun, en jafnframt annarri á sama tíma. Þá er um að ræða valdið yfir sköpun. Við 

upphaf nýs heims er eingöngu að finna karlmenn, líkt og við upphaf gamla heimsins. 

Breytilegt er hverjir handhafar sköpunarvaldsins eru og virðist sem valdið sé í upphafi 

kynlaust þ.e. sköpunin er afleiðing kynlauss getnaðar. Næst verður sköpunin í höndum 

beggja kynja og fram kemur kyngetnaður. Ef farið er að fordæmi Mundal má líta á 

þessa þróun sem jafngildandi þróun heimsins frá óreiðuástandi til reglu. 
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