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Ágrip	  
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er rannsókn á uppruna og þróun norrænna gyðja sem 

tengjast frjósemi og dýrkun jarðar og verður þar stuðst við orðsifjafræðilegar 

athuganir. Það eru til margvísleg ummerki um forna gyðjudýrkun í Evrópu og víðar, 

en efnið er hér sérstaklega kannað út frá sjónarhóli tveggja kenninga um uppruna 

slíkrar dýrkunar. Sú fyrri er einskorðuð við Evrópu og er eignuð Mariju Gimbutas, en 

hún taldi að ýmsar evrópskar frjósemisgyðjur væru leifar af fornri mæðra- og 

gyðjudýrkun sem var eitt sinn allsráðandi fyrir komu indóevrópsku þjóðflokkanna. 

Seinni tilgátan telur hins vegar að frjósemisgyðjur á indóevrópskra menningar-

svæðinu, sem á líka við norrænar gyðjur, eigi sér uppruna í einni frumgyðju, 

svonefndri „æðstu gyðju“ (e. The Great Goddess), en rætur hennar lægu sennilega 

nálægt Mið-Austurlöndum. 

Hér er því sjónum beint að norrænum gyðjum og vættum sem hafa sterkustu 

tengslin við frjósemisdýrkun, gnægð og dýrkun jarðar, en þá er líka gerð tilraun til að 

flokka þessi goðmögn eftir eðli og hlutverki með hjálp orðsifjafræði. Út umræðuna 

eru kenningarnar tvær hafðar til hliðsjónar, auk þess að indóevrópskar hliðstæður eru 

skoðaðar þegar það á við. Atriði eins og goðafræði, gyðjudýrkun og indóevrópska 

málaættin eru síðan skilgreind áður en aðalviðfangsefnið er rannsakað. Fyrst eru tvær 

æðstu gyðjurnar innan trúarbragðanna kannaðar, Freyja og Frigg, ásamt ýmsum minni 

háttar gyðjum sem tengdust þeim sérstaklega. Síðan eru margvíslegar náttúruvættir 

athugaðar, en þar er að finna ýmis kvengoð á borð við jötungyðjur og skapanornir. Að 

lokum eru kvenkyns persónugervingar náttúruaflanna ræddir áður en lokaorð taka 

saman helstu niðurstöður. 

Þessi samantekt sýnir að frjósemisgyðjur norrænnar goðafræði eiga sér bæði 

fornan og margvíslegan uppruna. Margar gyðjur trúarbragðanna sem tengdust dýrkun 

jarðar voru af vanaætt, eða áttu óbeinar rætur þangað, en nöfn þeirra og hlutverk 

höfðu sterk tengsl við jörðina. Einkum vanagoð, dísir og valkyrjur virðast eiga 

uppruna í eldri þjóðtrú sem tilbað náttúruna og gæti því verið leifar af evrópsku 

mæðradýrkuninni samkvæmt hugmyndum Gimbutas. Aðrar gyðjur höfðu aftur á móti 

skýrar indóevrópskar hliðstæður og áttu því uppruna í trúarbrögðum Indó-

evrópumanna. Ýmsar ásynjur tilheyrðu þeim flokki, auk flestra minni háttar gyðja 

sem persónugerðu náttúruna. Það virðist því sem að norrænar frjósemisgyðjur eigi sér 

ekki einn, sameiginlegan uppruna, heldur komi þær úr ýmsum áttum en þeim hafi svo 

líklega slegið saman og þær blandast í aldanna rás.  	  



 2 

Skammstafanaskrá	  
 
 

Tungumálaheiti	  og	  skyld	  orð	  

alb. albanska germ. germanskur 
avest. avestíska gotn. gotneska 
d. danska  gr. gríska 
e. enska hett. hettitíska 
fær. færeyska hjaltl. hjaltlenska 
fd. forndanska ie. indóevrópska 
fe. fornenska kelt. keltneska 
ffrísn. fornfrísneska kymbr. kymbríska (velska) 
fgerm. forngermanska lat. latína 
fhþ. fornháþýska lett.  lettneska 
fi. fornindverska lith. litháíska 
fie. frumindóevrópska lþ. lágþýska 
finn. finnska me. miðenska 
fír. fornírska mlþ. miðlágþýska 
fkelt. fornkeltneska nhþ. nýháþýska 
fnorr. fornnorræna nno. nýnorska 
fr. franska sæ. sænska 
frgerm. frumgermanska tokk. A tokkaríska A 
frnorr. frumnorræna tokk. B tokkaríska B 
frúss. fornrússneska ved. vedíska 
fsæ. fornsænska þ. þýska 
fsax. fornsaxneska   
 
 
 

Ýmsar	  skammstafanir	  

hk. hvorugkyn 
kk. karlkyn 
kvk. kvenkyn 
máll. mállýska 
no. nafnorð 
s.m. sömu merkingar 
so. sagnorð 

	   	  



 3 

Efnisyfirlit 
 
 

Ágrip	  ......................................................................................................................................	  1	  

Skammstafanaskrá	  ...........................................................................................................	  2	  

1.	  Inngangur	  ........................................................................................................................	  5	  

2.	  Goðafræði	  ........................................................................................................................	  7	  
2.1	  Hvað	  er	  goðafræði?	  .............................................................................................................	  7	  
2.2	  Norræn	  goðafræði	  ...............................................................................................................	  8	  
2.3.	  Rannsóknayfirlit	  ..............................................................................................................	  10	  
2.3.1	  Nítjánda	  öldin	  ..............................................................................................................................	  10	  
2.3.2	  Tuttugasta	  öldin	  ..........................................................................................................................	  11	  
2.3.3	  Norræn	  fræði	  ...............................................................................................................................	  13	  

3.	  Gyðjudýrkun	  ................................................................................................................	  14	  
3.1	  Upphaf	  rannsókna	  ............................................................................................................	  14	  
3.2	  Æðsta	  gyðjan	  í	  norðri	  .......................................................................................................	  15	  
3.3	  Gyðjan	  og	  vanir	  ..................................................................................................................	  16	  

4.	  Indóevrópska	  menningarsvæðið	  og	  málaættin	  ...............................................	  19	  
4.1	  Upphaf	  rannsókna	  ............................................................................................................	  19	  
4.2	  Flokkun	  .................................................................................................................................	  20	  
4.3	  Útbreiðsla	  og	  heimildir	  ...................................................................................................	  21	  
4.3.1	  Asísk	  mál	  ........................................................................................................................................	  22	  
4.3.2	  Evrópsk	  mál	  ..................................................................................................................................	  25	  

5.	  Norrænar	  megingyðjur	  ............................................................................................	  30	  
5.1	  Ásynjur	  og	  vanagyðjur	  .....................................................................................................	  30	  
5.2	  Freyja	  ....................................................................................................................................	  31	  
5.2.1	  Orðsifjar	  .........................................................................................................................................	  33	  
5.2.2	  Auknefni	  .........................................................................................................................................	  33	  

5.3	  Frigg	  .......................................................................................................................................	  37	  
5.3.1	  Orðsifjar	  .........................................................................................................................................	  38	  
5.3.2	  Auknefni	  .........................................................................................................................................	  39	  

5.4	  Samanburður	  ......................................................................................................................	  40	  

6.	  Náttúruvættir	  og	  minni	  háttar	  gyðjur	  .................................................................	  44	  
6.1	  Jötnar	  .....................................................................................................................................	  44	  
6.1.1	  Gerður	  .............................................................................................................................................	  46	  
6.1.2	  Skaði	  .................................................................................................................................................	  48	  

6.2	  Dísir	  .......................................................................................................................................	  50	  
6.2.1	  Fylgjur	  og	  hamingjur	  ................................................................................................................	  53	  

6.3	  Örlagagyðjur	  .......................................................................................................................	  55	  
6.3.1	  Skapanornir	  ..................................................................................................................................	  56	  
6.3.2	  Valkyrjur	  ........................................................................................................................................	  58	  

	  



 4 

7.	  Persónugerð	  náttúruöfl	  ...........................................................................................	  61	  
7.1	  Jörð	  og	  himinn	  ....................................................................................................................	  61	  
7.1.1	  Nerthus	  ...........................................................................................................................................	  62	  
7.1.2	  Jörð	  ...................................................................................................................................................	  64	  
7.1.3	  Fjörgyn	  ............................................................................................................................................	  65	  

7.2	  Hafið	  ......................................................................................................................................	  67	  
7.2.1	  Rán	  ....................................................................................................................................................	  67	  

7.3	  Sól	  og	  tungl	  ..........................................................................................................................	  69	  
7.3.1	  Sól	  og	  Sunna	  .................................................................................................................................	  71	  
7.3.2	  Bil	  ......................................................................................................................................................	  72	  

7.4	  Sólarhringurinn	  .................................................................................................................	  73	  
7.4.1	  Nótt	  ...................................................................................................................................................	  73	  
7.4.2	  *Austrō-‐	  ..........................................................................................................................................	  74	  

8.	  Lokaorð	  .........................................................................................................................	  76	  

Heimildir	  ...........................................................................................................................	  79	  
 
 	  



 5 

1.	  Inngangur	  
Goðafræðirannsóknir eru þverfaglegar í eðli sínu, en til þess að fá ítarlegt yfirlit yfir 

þróun hverra trúarbragða er nauðsynlegt að athuga margar hliðar þeirra. Það þarf að 

þekkja sögulegt samhengi menningarsvæðisins og hvaða áhrifum það hefur orðið 

fyrir, en allt þetta hefur áhrif á hvernig menning þess þróast. Hugtakið menning er 

síðan margslungið, en það inniheldur m.a. list, hugmyndafræði, trúarbrögð og 

tungumál hvers þjóðflokks fyrir sig. Allt þetta endurspeglast í goðafræðinni, sem 

útskýrir hvers vegna rannsóknir á fyrirbærinu krefjast samvinnu margra fræðasviða.  

Innan goðafræðinnar er síðan til afmarkaðra svið sem varðar dýrkun 

kvengoða. Tilbeiðsla gyðja á sér langa sögu, en í Evrópu einni eru til fornminjar sem 

ná mörg þúsund ár aftur í tímann. Utan Evrópu eru enn fremur til ýmis ummerki um 

gyðjudýrkun sem eiga sér afar gamlar rætur, svo fyrirbærið sem heild á sér bæði 

dreifðan og fornan uppruna. Í nýlegum rannsóknum á gyðjudýrkun hafa komið fram 

margvíslegar kenningar um upphaf og hlutverk gyðjunnar, en ein þeirra er sérstaklega 

rædd hér, þ.e. kenningin um hina svokölluðu „æðstu gyðju“ (e. The Great Goddess). 

Samkvæmt henni eiga megingyðjur hverra trúarbragða sameiginlegan uppruna í einni 

fornri frumgyðju. Það er þá eiginleg „gyðja móður jarðar“ sem tengist frjósemi og 

gnægð, en margar gyðjur innan indóevrópska menningarsvæðisins falla undir þá 

hugmynd. Svipuð kenning, eignuð Mariju Gimbutas, sem er þó einskorðuð við 

Evrópu, gerir ráð fyrir að ýmsar frjósemisgyðjur menningarsvæðis eigi uppruna sinn í 

fornri gyðjudýrkun sem var eitt sinn allsráðandi í suðausturhluta álfunnar. 

Með þessar kenningar að leiðarljósi er sjónum beint að gyðjum og öðrum 

kvenlegum vættum innan norrænnar goðafræði sem hafa tengsl við frjósemi og 

dýrkun jarðar. Þar ber sérstaklega að nefna vani, ætt goða innan trúarbragðanna, en 

þeir höfðu áberandi sterk tengsl við jörðina. Hér er gerð tilraun til að rekja uppruna á 

nöfnum slíkra gyðja og athugað hvort það geti hjálpað við að svipta hulunni af 

upprunalegu hlutverki þeirra, en til þess er notuð orðsifjafræði. Samanburður við 

aðrar gyðjur á indóevrópska menningarsvæðinu er hafður til stuðnings í umræðunni, 

einkum þær sem eru samstofna, enda er að finna ýmsar vísbendingar um þróun 

þessara gyðja út frá eldri heimildum innan málaættarinnar. Könnunin sýnir að ýmsar 

frjósemisgyðjur bera þess greinileg merki að eiga fornar rætur, annaðhvort í 

indóevrópsku samhengi eða í annarri, yngri þjóðtrú norrænna manna. 

Uppbygging efnisins er eftirfarandi: Í öðrum og þriðja kafla er farið yfir fyrri 

rannsóknir sem tengjast goðafræði og gyðjudýrkun. Fyrst er fjallað stuttlega um 
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goðafræði almennt og norræna goðafræði sérstaklega, áður en nánar er farið út í 

upphaf og þróun rannsókna á efninu. Þær eru einkum ræddar út frá tengslum 

goðafræðirannsókna við bæði málvísindi og fornleifafræði, og hvernig sú samvinna 

hefur varpað ljósi á ýmis tengsl ólíkra menningarsvæða. Síðan er athyglinni 

sérstaklega beint að gyðjurannsóknum, nokkuð nýrri undirgrein goðafræðirannsókna. 

Þar eru fyrrnefndar kenningar betur skilgreindar, bæði sú sem varðar forna 

gyðjudýrkun í Evrópu og hin, um æðstu gyðjuna. Hugmyndin um gyðjudýrkun hefur 

sérstaklega sterk tengsl við frjósemi og því eru vanir kannaðir nánar í því samhengi. 

Áður en farið er í frekari könnun á norrænum gyðjum sem gætu fallið undir slíka 

frjósemisdýrkun er gerð grein fyrir indóevrópska menningarsvæðinu í fjórða kafla. 

Þar er farið stuttlega út fyrir sjálft rannsóknarefnið, en yfirlitið er haft með í þeim 

tilgangi að styðja við komandi umræðu, enda er þar reglulega vísað í önnur 

indóevrópsk tungumál og goðmögn til samanburðar. 

Í næstu þremur köflum er sjónum beint að flokkun norræna gyðja sem tengjast 

náttúrudýrkun hvað mest. Fimmti kafli tekur fyrir tvær helstu gyðjur trúarbragðanna, 

Freyju og Frigg, auk ýmissa minni háttar gyðja sem tengjast þeim. Einkenni gyðjanna 

tveggja og hlutverk þeirra innan goðafræðinnar eru rædd út frá þeirri hugmynd að þær 

séu mismunandi hliðar sömu frjósemisgyðjunnar. Sjötti kafli kannar síðan gyðjur og 

fleiri kvenlegar vættir sem voru í órjúfanlegu sambandi við náttúruna, og þá hvort 

hægt sé að tengja þau við eldri gróðurdýrkun. Í sjöunda kafla eru síðan einungis 

gyðjur sem beinlínis persónugera náttúruna athugaðar, en þar er sérstök áhersla lögð á 

indóevrópskar hliðstæður. Niðurstöður og samantekt er síðan að finna í lokaorðum. 
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2.	  Goðafræði	  

2.1	  Hvað	  er	  goðafræði?	  

Þegar hugtaki á borð við goðsögur bregður fyrir leggur fólk jafnan mismunandi 

merkingu í það, en vafalaust hugsar almenningur fyrst og fremst um einfaldar 

frásagnir og dæmisögur sem menn hafa sagt hver öðrum sér til gamans í árdaga. 

Trúlega tengja margir slíkar sögur enn fremur við ósannindi eða uppspuna, en það er 

ekki að ástæðulausu að fólk notar orðið „mýtur“ (e. myths) um það sem þykir lygilegt 

eða fráleitt. Goðsögur hafa vissulega verið notaðar sem grunnur í ævintýralegri 

dægrastyttingu öldum saman, en þær eiga raunverulegan og fornan uppruna, og gætir 

áhrifanna enn víða. Löngu áður en skrift var fundin upp og saga mannkyns rituð á 

blað bárust þessar sögur á milli forfeðra okkar, en saman mynda þær undirstöðu 

bókmennta, heimspeki og trúarbragða, auk þess að vera áhrifaríkur vitnisburður um 

ríkt ímyndunarafl mannsins (Littleton 2002:6). Hver þjóðflokkur og menningarsvæði 

eiga þannig sína eigin goðafræði, samsafn frásagna og trúarbragða úr grárri forneskju 

sem leitast við að útskýra uppruna, sögu og umlykjandi náttúruöfl fólksins. 

 Fræðimenn eru sammála um að tilgangur goðsagna í samfélögum fornaldar 

hafi þó bæði verið flókinn og lagskiptur. Goðafræðingurinn Joseph Campbell tók 

saman helstu hlutverk goðafræðinnar í bók sinni The Power of Myth (1991), en þar 

segir hann tilgang þeirra vera fjórþættan og að hann eigi við um öll menningarsvæði. Í 

fyrsta lagi eigi goðafræði að vekja lotningu fyrir alheiminum, öllu því yfirskilvitlega 

og dulræna. Þetta telur Campbell algjört skilyrði fyrir þá forvitni sem svo leiðir af sér 

frekari hugsun. Í öðru lagi hafi goðafræði „heimsfræðilega vídd“ (e. cosmological 

dimension), þar sem hún tekur til meðferðar grundvallarspurningar eins og úr hverju 

heimurinn er og hvernig hann virki. Þannig hafi ýmsar heimspekilegar hugmyndir 

komið til um sköpun og tilgang heimsins. Þriðja hlutverkið er síðan félagsfræðilegs 

eðlis og nokkuð misjafnt á milli menninga, en þar hjálpi goðsagnir að koma á fót 

ýmsum reglum og hefðum í samfélaginu, t.d. hvernig eigi að klæða sig eða tjá. 

Campbell segir að þetta sé að mörgu leyti úrelt í vestrænu nútímasamfélagi þar sem 

enn er fylgt siðareglum Biblíunnar, að goðafræði eigi að uppfærast með tímanum, 

ekki staðna. Að lokum kemur fjórða hlutverk goðafræðinnar, sem Campbell segir vera 

það mikilvægasta fyrir fólk nú til dags, en hún er kennslufræðilegs eðlis. Goðafræði 

getur kennt fólki hvernig eigi að bregðast við ýmiss konar aðstæðum, í raun hvernig 

eigi að fara í gegnum lífið eins og allir þeir fjölmörgu á undan okkur. Þannig getum 

við lært af sögnum fortíðar, en hægt er að sjá svipuð þemu fyrri tíma endurspeglast í 
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lífi okkar enn í dag. Goðafræðin inniheldur tímalausan vitnisburð um þessa 

sameiginlegu upplifun mannkyns.  

 Goðsagnir eru því margslungið fyrirbæri sem hefur þjónað mannfólki öldum 

saman á ýmsan hátt, allt frá stórum spurningum um alheiminn og til þess hvernig 

skuli bera sig að í samfélaginu. Á sama tíma eru ýmsar frekari spurningar um eðli og 

tilurð slíkra frásagna enn til staðar, en sem dæmi hafa fræðimenn í seinni tíð 

uppgötvað hliðstæður á milli goðsagna frá ólíkum menningarsvæðum, jafnvel í 

mismunandi heimsálfum. Sögur um heljarmikið flóð, sbr. söguna um örkina hans 

Nóa, hafa fundist á ótrúlega víðu svæði, þ. á m. í Ástralíu, Suður-Ameríku, við 

Miðjarðarhaf og í Kína (Littleton 2002:7). Svissneski sálfræðingurinn Carl Gustav 

Jung áleit að þarna væri sameiginleg undirmeðvitund manna að brjótast fram, en hann 

hélt m.a. að mannshugurinn hefði ákveðið sett af „erkitýpum“ (e. archetypes), sem 

birtust í mismunandi myndum eftir menningarsvæðum. Aðrar tilgátur gera ráð fyrir að 

slíkar goðsögur eigi sér stoð í raunveruleikanum og séu brotakenndar leifar einhvers 

sannleikskorns sem hafi brenglast með tímanum. Með það að leiðarljósi sé hægt að 

líta á goðsögur sem heimild um tilveru manna í fyrndinni, og með kerfisbundnum 

hætti sé hægt að greina seinni tíma viðbætur og afbökun frá því sem á sér 

raunverulegan uppruna.  

Að öllum tilgátum slepptum er samvinna sögulegra málvísinda, sagnfræði og 

fornleifafræði hagnýt til þess að afhjúpa þessa sameiginlegu arfleifð og athuga hvað 

goðsögur, trúarbrögð og fornminjar upplýsa okkur um elstu lífsreynslu og minni 

mannkynsins. 

2.2	  Norræn	  goðafræði	  

Norræn goðafræði er samheiti yfir trúarbrögð norðurgermanskra þjóðflokka á 

Norðurlöndum og nánasta umhverfi þeirra. Uppruni hennar og aldur eru að miklu 

leyti enn óljós, sérstaklega vegna skorts á ritheimildum um trúarbrögðin frá árunum 

fyrir Krist, og hafa því fornleifarannsóknir þurft að fylla þar í skarðið. Flest sem er 

núna vitað um norrænu trúarbrögðin er komið úr 13. aldar ritum, einkum Eddu Snorra 

Sturlusonar, Snorra-Eddu, sem fjallar í meginatriðum um goðafræði og skáldskap, 

auk Eddukvæðanna, sem er bálkur goða- og hetjuljóða, en þeim er ekki eignaður einn 

höfundur (Simek 1993:59).  

Sögurnar í þessum heimildum eru þó taldar vera mun eldri en ritunartími 

þessara heimilda og hafa líklega varðveist í munnlegri geymd frá tímum sjálfrar trúar-

iðkunarinnar öldum áður. Það er þó erfitt að tímasetja trúariðkunina nákvæmlega 



 9 

vegna skorts á samtímaheimildum, en fyrir utan Eddurnar tvær, sem gefa bestu innsýn 

í trúarbrögðin, er lítið um eldri heimildir sem gefa okkur skýrar hugmyndir um aldur 

og uppruna. Elstu textaheimildir frá Norður-Evrópu eru taldar vera töfraþulurnar frá 

Merseburg, tvær fornháþýskar særingarþulur sem hafa varðveist í handriti frá 10. öld 

(Ingunn Ásdísardóttir 2007:112). Þar má sjá goðanöfn sem eiga sér samsvaranir í 

norrænni goðafræði, t.d. Friia (fnorr. Frigg) og Wodan (fnorr. Óðinn), en það sýnir að 

þau voru þekkt meðal suðurgermanskra þjóða á þeim tíma, jafnvel eitthvað fyrr. Allra 

elstu heimildirnar eru hins vegar ekki norrænar. Á 1. öld e.Kr. fjalla bæði hinn gríski 

Strabo í ritinu Geographia og hinn rómverski Tacítus í ritinu Germanía um 

lifnaðarhætti germanskra þjóðflokka. Þar er þó afar lítið um beinar lýsingar, en meira 

um óljósar vísbendingar. Auk þessara eru til frásagnir annarra sagnaritara, þ. á m. 

Paulusar Diaconusar á 8. öld og Adams frá Brimum á 11. öld. 

Norræna goðafræðin felst í frásögnum af margvíslegum goðmögnum, 

yfirnáttúrulegum vættum og ótal hetjum. Það eru nokkur goð sem gegndu mikilvægari 

hlutverki en önnur, en megingoðin eru samkvæmt hefð kölluð æsir einu nafni. Hér er 

þó um tvær goðaættir að ræða, æsi og vani, en helstu einkenni þeirra eru eftirfarandi:  

Æsir voru einkum hernaðargoð en í ættinni voru bæði æðstu og valdamestu 

goðin, t.a.m. hinn alvitri Óðinn, þrumugoðið Þór og Týr, guð hernaðar. Það er í raun 

ekki vitað hvort orðið ás hafi eitt sinn verið æðra heiti yfir öll goðmögnin, og vanir 

hafi þannig seinna skilið sig frá, eða hvort þessi tiltekna goðaætt hafi fyrst borið 

nafnið og heitið hafi seinna náð yfir öll goð (Simek 1993:287). Goðsögurnar nefna þó 

að öll goð, æsir jafnt sem vanir, eigi sameiginlegan uppruna í sköpunarsögunni og 

munu mæta sömu örlögum í Ragnarökum. Ásaættin er í öllu falli sú stærsta og 

voldugasta skv. goðsögunum, en margar megingyðjur tilheyra henni, t.d. Frigg og Sif, 

eiginkonur Óðins og Þórs. Æsir búa allir í Ásgarði, höfuðstað þeirra innan Ásalands, 

en brúin Bifröst tengir þá við Miðgarð, heim mannanna.  

Vanir voru hins vegar frjósemisgoð sem tengjast jarðyrkju, auði og göldrum, 

en helstu vanagoðin voru sjávargoðið Njörður, frjósemisgoðið Freyr og ástargyðjan 

Freyja, sem áttu öll upprunalega heima í Vanaheimi (Simek 1993:250). Ólíkt ásum, 

sem tengdust hernaði, visku og þekkingu, voru vanir friðsamir ræktendur jarðar. 

Vegna þessa voru það einkum lægri stéttir, t.a.m. bændur og sjómenn, sem ákölluðu 

vani til góðs veðurfars og árferðis. Vanir leyfðu jafnframt hjónaband á milli systkina, 

nokkuð sem æsir bönnuðu, og lögðu stund á galdra og seið. Þeir voru í raun mannlegri 

en æsir, sem settu sig á háan stall og settu reglur (Davidson 1964:125). Vanir lögðu 
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hins vegar aldrei dóm á hvað væri rétt og rangt, eða áréttuðu fyrir mannfólki hvernig 

það skyldi haga sér. Þeirra helsta framlag til mannkyns var í raun lífið sjálft, þ.e. 

frjósemi og ræktun jarðar, nokkuð sem norrænir þjóðflokkar nýttu sér óspart í 

hörkulegum og óþýðum aðstæðum við norðurhjara.  

2.3.	  Rannsóknayfirlit	  	  

2.3.1	  Nítjánda	  öldin	  

Samanburðarrannsóknir á goðafræði hefjast fyrir alvöru um miðja 19. öld, en þá byrja 

fræðimenn að sjá samsvaranir í ljóðlínum hjá ólíkum þjóðum innan indóevrópska 

menningarsvæðisins (sjá nánari skilgreiningu í 4. kafla), en þar bera af frumkvöðlarnir 

Adalbert Kuhn og Theodor Benfey (West 2007:3). Þeir tóku m.a. eftir orðum og 

hugtökum með sameiginlegan uppruna sem fundust eingöngu í ljóðmáli. Þannig 

drógu þeir þá ályktun að frumindóevrópska tungan hafi átt sér ljóðahefð sem hafi 

varðveist lengi í munnlegri geymd og hafi að lokum verið rituð niður. Skömmu 

seinna, eða árið 1860, voru fyrstu tilraunir gerðar til að endurgera indóevrópska 

ljóðagerð með samanburði á grískum og vedískum bragarháttum. 19. aldar rannsóknir 

á goðafræði voru þó tiltölulega óvísindalegar að mörgu leyti og fræðimenn gáfu sér 

ýmsar forsendur sem var síðan ómögulegt að styðja (Lindow 2001:31). 

 Það voru þó til aðrir frumkvöðlar í goðafræðirannsóknum á þessum tíma sem 

stóðu öllu vísindalegar að verki, þ. á m. Jacob Grimm, þýski málfræðingurinn sem gaf 

út ritið Deutsche Mythologie (ísl. Þýsk goðafræði) árið 1835, og skoski 

mannfræðingurinn James G. Frazer, sem gaf út The Golden Bough (ísl. Gyllta 

trjágreinin) árið 1890 (Ingunn Ásdísardóttir 2007:20–21). Þeir eiga það báðir 

sameiginlegt að hafa farið afar kerfisbundið yfir heimsmynd germanskrar goðafræði 

og flokkað fjölda goða og vætta sem þar var að finna á skipulagðan hátt. Auk þess 

gerðu þeir mikinn samanburð á trúarbrögðum annarra menningarheima, en Grimm 

skoðaði m.a. grískar, slavneskar og austurlenskar þjóðsagnir til samanburðar. Verk 

Frazers, sem er í tveimur bindum, er sérstaklega yfirgripsmikið og hafði mikil áhrif á 

sínum tíma, en þykir nokkuð hlutdrægt og samhengislaust nú á dögum (Morris 

2003:102). Þessi verk einkenndust enn af hugmynda- og aðferðafræði 19. aldar, en 

voru engu síður skref í rétta átt. 

 Eitt helsta markmið rannsókna þessa tíma var að finna upprunalegar myndir 

þjóðsagna og trúarbragða, sem og heimaland þessara hugmynda (West 2007:3). 

Þannig urðu til þverfaglegar athuganir, sem snertu m.a. fornleifafræði og sagnfræði, 

og var reglulega leitað til frumstæðari þjóða í þessari leit, sem bar þó aldrei 
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áþreifanlegan árangur. Þýski fræðimaðurinn Max Müller tilheyrði þessari grein 

fræðimanna en hann taldi að goðsagnir ættu sér uppruna í skynjun líkamans og að goð 

séu því einungis persónugerving náttúrunnar (Morris 2003:93). Hann hélt því fram að 

tungumálið eitt og sér væri ófullnægjandi til að lýsa öllu umhverfi mannsins, og því 

hafi goð og goðsagnir sprottið upp úr ruglingi í viðleitni manna til að gera grein fyrir 

hlutunum með tungumálinu (Lindow 2001:31). Müller lagði enn fremur mikla áherslu 

á sólina í goðafræði og vildi meina að stór hluti goðsagna tengdist gangi sólarinnar, 

t.d. táknrænar sögur um sólarupprás og sólsetur, sem og árstíðirnar. Skoski 

þjóðfræðingurinn Andrew Lang gagnrýndi skoðanir Müllers og fylgdi frekar 

áðurnefndri skoðun að líta ætti til frumstæðari þjóða, þar sem átrúnaðurinn væri mun 

upprunalegri og áreiðanlegri.  

Allar þessar hugmyndir féllu þó í áliti með tímanum og í byrjun tuttugustu 

aldar þóttu þær ekki lengur standast neina vísindalega gagnrýni. Söguleg málvísindi 

voru heldur ekki nógu langt komin á þessum tíma til að færa sönnur á margar 

tilgáturnar, en ýmis lögmál voru enn ófullkomin og sumar hljóðbreytingar voru enn 

óuppgötvaðar.  

2.3.2	  Tuttugasta	  öldin	  

Straumhvörf urðu í goðafræðirannsóknum á 20. öld má mestmegnis rekja það til 

franska fræðimannsins Georges Dumézil. Frá árinu 1924 gaf hann út mörg rit um 

indóevrópska samanburðargoðafræði en rannsóknir hans mörkuðu nýja stefnu í 

fræðunum. Hugmyndir Dumézil voru í beinni andstöðu við fyrrnefndar hugmyndir 

19. aldar, þá helst við kenningar Müllers, en Dumézil vildi skapa alveg nýjan grunn 

fyrir rannsóknirnar. Þótt hann hafi haft bakgrunn í fílólógískum fræðum, vildi hann 

síður einblína á slíka aðferðafræði þar sem hann áleit að nöfn og heiti gætu hliðrast 

með tímanum og því væri hún ekki áreiðanleg (West 2007:4). Þess í stað þróaði hann 

nýja kenningu um skipan sem samanstendur af þremur hlutverkum (fr. fonction) sem 

hægt er að finna í öllum indóevrópskum samfélögum. Þau eru hið heilaga (sbr. æðsta 

stétt/prestastétt), hernaður (sbr. stríðsmenn) og efnahagur (sbr. verkamenn), og 

Dumézil segir að hver stétt hafi haft sín eigin goð og goðafræði.  

Reyndar sagði Dumézil seinna að ekki ætti að taka hlutverkin svo bókstaflega, 

s.s. að þau væru einungis bundin við raunverulega samfélagsskipan, heldur væri þetta 

í rauninni einkennandi flokkun í indóevrópskri hugmyndafræði. Það væri þá hægt að 

sjá þessi hlutverk endurspeglast í goðafræði margra indóevrópskra menningarsvæða 

og þannig bera þau saman á kerfisbundinn hátt. Sem dæmi má skoða vedíska, gríska 
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og norræna goðafræði með þessari formúlu, en þar tilheyra Mítra, Seifur og Óðinn 

æðstu prestastéttinni, síðan eru Indra, Ares og Þór í þeirri næstu, þ.e. hernaðarstétt, og 

að lokum tilheyrir alþýðan sjálf þriðja flokknum, efnahagnum, en akuryrkja þeirra var 

nauðsynleg til að efri hóparnir tveir gætu þrifist (Littleton 1973:xi). Seinni fræðimenn, 

t.d. Fortson (2004:28), vara þó við því að taka hugmyndum Dumézils um þrískipan 

opnum örmum, en ekki er hægt að beita henni á allar goðsagnir og þá myndast líka 

hætta á að reynt sé að þröngva sögnunum í formið, þó oftast ómeðvitað, og jafnvel 

með hringrökum. 

 Ekki löngu eftir að hugmyndir Dumézils komu fram varð til önnur stefna sem 

á margt sameiginlegt með þeim, en það er „formgerðarstefna“ (e. structuralism), 

eignuð Claude Lévi-Strauss (f. 1908), öðrum frönskum fræðimanni. Lévi-Strauss gaf 

út ritið Anthropologie structurale árið 1958 en grunnhugmyndir hans varða 

tvenndarpör í mannlegri hugsun, þ.e. að fólk útskýri veröldina í andstæðum sem eru 

hvor annarri háðar (Littleton 1973:xvi). Þannig sé mikið af pörum í goðafræði sem 

eigi að hjálpa fólki að skilja umhverfi sitt með því að brjóta það niður í minni einingar 

(Morris 2003:287). Lévi-Strauss gerði ekki mikið úr þýðingu sjálfs innihalds 

goðsagnanna og vildi meina að uppbygging þeirra væri mikilvægari. Hér má 

greinilega sjá svipaðan hugsunarhátt og hjá Dumézil, en það er þó einn stór munur þar 

á: Lévi-Strauss taldi kenningu sína varða almenna tilhneigingu í mannlegri hugsun, 

eitthvað sem væri hægt að finna á öllum menningarsvæðum heimsins, en Dumézil 

lagði hins vegar áherslu á að þrískipan hans væri sérstakt indóevrópskt einkenni sem 

ætti sér einstakan, sögulegan uppruna (Littleton 1973:xvi). Það eru þó vissulega 

nokkur líkindi með fræðimönnunum og unnt er að styðja ýmsar hugmyndir Dumézil 

með aðferðum strúktúralisma. Þrískipan hans er þó enn áhrifamikil innan fræðanna, 

þótt skoðanir séu nú skiptar um gagnsemi þess.  

Þegar líða tók á tuttugustu öldina urðu goðfræðingar hlynntari sérhæfingu, þ.e. 

að einblína frekar á smærri menningarsvæði og þannig greina á milli trúarkerfanna 

(Ingunn Ásdísardóttir 2007:24). Áðurnefnd áhersla á samanburð varð undir og 

rannsóknir á afmörkuðum, tilteknum trúarbrögðum eða á sérstökum efnisþáttum 

innan þeirra urðu fyrirferðameiri, t.d. áhersla á gyðjur, en þær höfðu fengið litla 

athygli til þessa sökum umfangs karlgoðanna. Þessi tilhneiging hefur orðið til þess að 

lítill áhugi er fyrir samanburðarrannsóknum á goðafræði og trúarbrögðum í fræðunum 

nú til dags, en mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að hugmyndir indóevrópska 
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menningarsvæðisins eiga sér forn og fjölmörg tengsl sem nauðsynlegt er að hafa í 

huga þegar tiltekin atriði innan goðafræðinnar eru könnuð. 

2.3.3	  Norræn	  fræði	  

Vegna áherslu á heildarmyndina í rannsóknum 19. aldar fékk norræn goðafræði ekki 

mikla athygli á þeim tíma, en þar má þó nefna tvo fræðimenn sem könnuðu 

trúarbrögðin sérstaklega. Annar þeirra er íslenski fornfræðingurinn Finnur Magnússon 

sem gaf m.a. út Eddalæren og dens Oprindelse á árunum 1824-26, hinn er norski 

málfræðingurinn Sophus Bugge (f. 1833) sem gaf út Studier over de nordiske gude- 

og heltesagns oprindelse (ísl. Rannsóknir á uppruna norrænna goða- og hetjusagna) 

á árunum 1881–89 (Ingunn Ásdísardóttir 2007:25). Á meðan Finnur var fyrst og 

fremst að taka saman og skýra Eddukvæðin, setti Bugge fram þá nýstárlegu kenningu 

að norræn goðafræði ætti sér suðlægari uppruna. Handrita- og textarannsóknir voru 

enn fremur áberandi í rannsóknum þessa tíma, sem beindu athyglinni frekar að 

textafræðilegum vandamálum en sjálfum goðsögnunum (Ingunn Ásdísardóttir 

2007:29). Síðan má vissulega nefna fyrrnefnt rit eftir Jacob Grimm frá árinu 1835, 

Deutsche Mythologie, sem snerti líka á goðsögnum norrænna þjóðflokka, en það var 

mestmegnis út frá víðara samhengi, því germanska. 

 Það var því ekki fyrr en á 20. öld að norrænni goðafræði voru gerð betri skil 

og byrjað var að kanna einstök goð og goðsagnir. Fremstur Íslendinga á þessu sviði 

var Sigurður Nordal en hann gaf út Völuspá ásamt skýringum á árunum 1922–23. 

Hann gaf sér að kvæðin væru fremur verk eftir einn tiltekinn höfund en 

munnmælaarfur. Það er þó verk hollenska málfræðingsins Jan de Vries um norræna 

goðafræði í tveimur bindum, Altgermanische Religionsgeschichte (ísl. Forngermönsk 

trúarbragðasaga) frá árunum 1935–37, sem var fyrsta yfirgripsmikla ritið um 

trúarbrögðin. Ingunn Ásdísardóttir (2007:30) segir verkið byggja á svo vönduðum 

rannsóknum að „vart hefur fundist á þeim veikur blettur allt fram á þennan dag“. Þetta 

er því fyrsta fræðiverkið sem byggist á hlutlausri túlkun og vel skilgreindum 

aðferðum, ólíkt því sem tíðkaðist á 19. öld. Upp úr miðri 20. öld bætist þó í þennan 

hóp og fleiri fræðimenn fylgja í fótspor Jan de Vries með sambærilegri aðferðafræði. 
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3.	  Gyðjudýrkun	  

3.1	  Upphaf	  rannsókna	  

Á síðustu tuttugu árum hafa aukist mjög þverfaglegar rannsóknir tengdar gyðjum, 

kvenleika og mæðradýrkun, m.a. á sviði fornleifafræði, guðfræði, femínisma og 

sálfræði (Wood 2002:8). Ólíkt því sem tíðkaðist áður fyrr, einkennist þessi nýja 

nálgun af mun nákvæmari og vísindalegri rannsóknaraðferðum, sem byggja á 

sjáanlegum gögnum frekar en hlutdrægri og lokaðri hugmyndafræði. Það er þó 

mismunandi hvernig þessi fræði túlka gyðjuna, þ.e. bókstaflega eða sem myndlíkingu. 

Fyrri stefnan rannsakar gyðjudýrkun sem söguleg sannindi, þ.e. að í fornöld hafi verið 

til útbreidd dýrkun öflugrar móðurgyðju. Seinni stefnan lítur hins vegar á gyðjuna 

sem óraunverulega og því einungis sem erkitýpu og myndmál í skáldskap. Hér verða 

hugmyndir um gyðjuna aðeins athugaðar út frá fyrri stefnunni. 

Rannsóknir á gyðjudýrkun hefjast fyrir alvöru með verkum og kenningum 

fornleifafræðingsins Mariju Gimbutas, en í bók sinni The Goddesses and Gods of Old 

Europe: Myths and Cult Images frá 1974 setti hún fram nýstárlegar hugmyndir um 

víðtækan og fornan átrúnað móðurgyðjunnar. Gyðjurannsóknir áttu sér þó undanfara, 

en árið 1860 gaf J. J. Bachofen út verkið Das Mutterrecht (ísl. Móðurréttur) þar sem 

forn trúarbrögð voru í fyrsta sinn könnuð út frá kvenlegu sjónarhorni, en rannsóknir 

hans féllu í grýttan jarðveg meðal samtímamanna (Nässtrom 1995:73). Árið 1955 

voru þessi fræði endurvakin þegar Erich Neumann gaf út ritið The Great Mother, en 

Gimbutas sótti töluvert í tilgátur hans. Ólíkt Neumann gat hún hins vegar tímasett 

gyðjudýrkunina á síðfornsteinöld og nýsteinöld (e. late Paleolithic og Neolithic), þ.e. 

á árunum um 7000–3500 f.Kr., út frá margvíslegum fornminjum.  

Gimbutas (1989a:17) gat enn fremur staðsett átrúnaðinn á afmörkuðu svæði 

Suðaustur-Evrópu sem hún nefndi „Gömlu Evrópu“, en það nær til Möltu, Kýpur, 

Ítalíu, Grikklands og Balkanlanda í suðvestri, til hluta Póllands í norðri og til Úkraínu 

í austri, en á þessu svæði hefur fundist sérstaklega mikið af líkneskjum og litlum 

styttum með móðurmótífinu. Gimbutas breikkar þó nokkuð umráðasvæði gyðjunnar í 

næstu bók sinni, The Language of the Goddess (1989b), og nefnir í kjölfarið að flestar 

minjarnar um gyðjudýrkunina séu á ýmsum jaðarsvæðum þar sem indóevrópsku 

áhrifanna gætti hvað minnst, en þau helstu eru basknesk, bretónsk, velsk, írsk og 

skandinavísk landsvæði (Wood 2002:20). Mæðraveldið á síðan að hafa eyðst með 

innrásum indóevrópsku þjóðflokkanna upp úr 4000 e.Kr., sem flestir komu frá Dóná 
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og Volgu, en þeir höfðu með sér karlkyns hernaðar- og himingoð sem tóku smám 

saman yfir gyðjutrúna og úr varð nýtt samfélag (Campbell 2013:35).  

Hér ber þó að nefna að þrátt fyrir að kenningar Gimbutas hafi valdið 

straumhvörfum og séu enn að miklu leyti við lýði, þá hafa þær líka verið gagnrýndar, 

sbr. bækur og umsagnir kynja- og trúarbragðafræðingsins Cynthiu Eller, 

mannfræðingsins Davids W. Anthony og fornleifafræðingsins J. P. Mallory. 

3.2	  Æðsta	  gyðjan	  í	  norðri	  

Í kjölfar kenninga Gimbutas hafa fleiri fræðimenn, flestir konur, einbeitt sér að 

gyðjurannsóknum. Af þeim sem könnuðu gyðjur út frá norrænni goðafræði má helst 

nefna þær Hildu R. Ellis Davidson, Britt-Mari Nässtrom, Gro Steinsland og Lotte 

Motz (Ingunn Ásdísardóttir 2007:34). Þar er að finna ýmsar greiningar á gyðjunni 

sem höfðu ekki áður komið fram, bæði með samanburði og þverfaglegri nálgun. Ein 

megintilgáta sem varð til meðal þeirra var hugmyndin um eina, æðri frumgyðju sem 

allar aðrar norrænar gyðjur væru seinna leiddar af (sjá m.a. Davidson 1998 og 

Nässtrom 1995). Þar er talið að þessi norræna frumgyðja eigi þó mun eldri og 

fjarlægari rætur og ætti sennilega uppruna sinn við austanvert Miðjarðarhaf eða í Mið-

Austurlöndum, þ.e. innan indóevrópska menningarsvæðisins (Nässtrom 1995:23). 

Lotte Motz hafnar þessu en viðurkennir þó að til séu einhvers konar frumgyðjur á 

flestum menningarsvæðum, enda fór hún vítt og breitt í bók sinni The Faces of the 

Goddess (1997) þar sem hún kannar m.a. gyðjur frá Mexíkó, Japan, Grikklandi og 

svæðum Eskimóa. Hún álítur þó hverja gyðju hafa sinn eigin uppruna og sérkenni 

sem hafi mótast í mismunandi menningarlegu samhengi (Motz 1997 2007:3).  

Stefnan sem gerir ráð fyrir hinni svokölluðu „æðstu gyðju“ (e. The Great 

Goddess) er hér nánar til skoðunar, en samkvæmt henni ætti að vera hægt að sjá sömu 

einkenni hennar endurspeglast í mörgum öðrum kvengoðum trúarbragðanna. 

Nässtrom (1995:73) skilgreinir helstu einkenni æðstu gyðjunnar þannig: hún er óháð 

öðrum, hún ein ákvarðar örlög, hún tengist einkum jörðinni (en getur þó birst sem 

himingyðja) og tunglinu (sjaldnar sólinni) og hefur tvírætt eðli, t.d. gott/slæmt eða 

móðir/dóttir. Hún er því búin mörgum og flóknum eiginleikum sem aðskilja hana frá 

öðrum, minni háttar gyðjum, en sem ríkjandi goðvera var hún tilbeðin af mönnum 

jafnt sem konum í útbreiddri dýrkun.  

Í bók sinni Archaic Cosmos: Polarity, Space and Time (1990) kemur Emily 

Lyle hins vegar með annan flöt á æðstu gyðjunni. Hún vinnur með indóevrópsku 

þrískipanina frá Dumézil, en telur að gyðjan sé í raun fjórða hlutverkið og innihaldi 
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öll hin þrjú. Ólíkt hinum hlutverkunum, sem hvert og eitt tilheyrir einni 

samfélagsstétt, sé gyðjudýrkunin fyrir allt samfélagið í heild. Davidson (1998:188) 

segir þessa hugmynd að mörgu leyti samrýmast hugmyndinni um æðstu gyðjuna, og 

að þessi sameining leiðrétti jafnframt þá miklu áherslu sem Gimbutas lagði á 

andstæðu kven- og karlgoða. Kenningin hæfi því að mörgu leyti æðstu gyðjunni, en 

hún útiloki vissulega þær gyðjur sem tengjast ekki dýrkun frjósemi og jarðar, sem eru 

helstu einkenni móðurgyðjunnar. 

Vegna hinnu sterku tengsla við jörðina álíta fræðimenn að upphaf átrúnaðarins 

megi rekja til upphafs landbúnaðar, þar sem gyðjan var ímynd frjóseminnar. Umfang 

hennar er þó miklu meira en einungis það, en Campbell (2013:36) segir hlutverk 

hennar í meginatriðum vera þrefalt: að gefa fólki líf, að taka á móti fólki eftir dauðann 

og að veita innblástur í skáldskap. Þessi hlutverk eigi sér svo ýmsar birtingarmyndir, 

en fyrir utan hið hreina frjósemishlutverk (sbr. Demeter hjá Grikkjum), hefur gyðjan 

líka tengsl við veiðar og yfirráð yfir skepnum (sbr. hin gríska Artemis). Út frá 

frjóseminni hefur gyðjan síðan sterk tengsl við móðurhlutverkið og er því tengd 

sköpun almennt (svo t.d. hin egypska Nut, hin gríska Gaia og hin keltneska Kabon) og 

barnsburði (t.d. hin egypska Isis og hin norræna Frigg). Hún átti sér þó líka ægilegri 

hliðar sem tengjast stríði og orrustu (t.d. hin babýlónska Ishtar og hin keltneska 

Morrigan) en líka dauðanum (t.d. hin gríska Persephone og hin norræna Freyja) 

(gyðjulistinn er fenginn frá Nässtrom 1995:76). Þetta margslungna eðli gyðjunnar 

tengist mestmegnis þróun og útþenslu þjóðflokkanna, sem stofnuðu mikil ríki og 

borgir með tímanum, en þannig fór gyðjan að þjóna þeim sem réðu jafnt sem 

fábrotnum bændum, og það gerði einkenni hennar og hlutverk enn margbrotnara en 

fyrr (Davidson 1998:7).  

3.3	  Gyðjan	  og	  vanir	  

Vanadýrkun er talin ævaforn en ýmislegt er enn á huldu um uppruna og einkenni 

vanaættarinnar í norrænni goðafræði (Nässtrom 1995:61). Margt bendir til þess að 

móðurgyðjudýrkun hafi upphaflega verið þar sem vanir voru tilbeðnir, m.a. vegna 

sameiginlegra einkenna á borð við frjósemi, jarðardýrkun og tengsl við dauðann (sjá 

m.a. umræðu hjá Gimbutas 2001, Nässtrom 1995 og Davidson 1998). Samkvæmt 

þessum kenningum eru vanagoð í norrænni goðafræði leifar frá eldri gyðjudýrkun 

sem var þegar til staðar fyrir komu indóevrópsku þjóðflokkanna. Þó eru til fleiri 

tilgátur um uppruna vana og styðjast margar þeirra við söguna um Vanastríðið, átök 

sem eiga að hafa orðið á milli goðaættanna í fyrndinni. Stríðsins er eingöngu getið í 
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heild sinni í tveimur heimildum eftir Snorra Sturluson, Eddu og Ynglingasögu, auk 

nokkurra óljósra tilvísana í Völuspá (Simek 1993:249).  

Ættirnar tvær bjuggu eitt sinn í friði sem nágrannar, æsir í Ásgarði og vanir í 

Vanaheimi, en ósætti varð á milli ættanna endur fyrir löngu, en ástæða þess er óþekkt. 

Stríðið hófst á því að Óðinn leiddi her sinn inn í heimaland Vana, sem brugðust hart 

við. Margar árásir fylgdu í kjölfarið, en engin bar árangur. Heimildunum ber síðan 

ekki saman um endalok stríðsins. Völuspá segir vani fara með sigur af hólmi en í 

heimildum Snorra segir að báðum ættunum hafi leiðst ástandið og því viljað koma á 

friði (Ólafur Briem 1991). Í öllu falli var veggur á milli landa goðanna brotinn svo 

jarðir ættanna blönduðust og sættir urðu. Þá skiptust æsir og vanir á gíslum, æsir 

fengu Njörð og börn hans, Frey og Freyju, en vanir fengu Hæni, auk Mímis honum til 

aðstoðar, en hann var af jötnakyni. Enn fremur áttu Æsir að hafa sent Kvasi með, sem 

Snorri sagði spakastan allra ása1. 

 Skoðanir fræðimanna eru skiptar um hvað liggi Vanastríðinu til grundvallar. 

Turville-Petre (1975:159) nefnir þá kenningu að stríðið segi frá raunverulegri baráttu 

sem hafi átt sér stað, mögulega á forsögulegum tímum eða jafnvel á Víkingaöld 

(árunum 800–1050 e.Kr.). Hann segir þó að heimildir bendi frekar til þess að 

germönsku þjóðflokkarnir sem tilbáðu goðin hafi verið friðsamlegir og ólíklegir til að 

heyja stríð vegna mismunandi trúarbragða. Það endurspeglist líka í sjálfum 

goðsögunum, þar sem æsir og vanir hafi að öðru leyti alltaf búið saman í sátt og 

samlyndi, fyrir utan Vanastríðið vissulega. Ólafur Briem (1991) færir síðan rök fyrir 

kenningu Bernhards Salin frá 1903, s.s. að Vanastríðið hafi ekki verið eiginlegt stríð, 

heldur barátta á milli tveggja trúarbragða mismunandi þjóðflokka sem hafi verið að 

flytja sig frá Svartahafi yfir til Skandinavíu. Baráttunni hafi síðan lokið með 

samlögun, þar sem nokkur helstu goð vana voru tekin í ásatölu, og að vanatrú hafi að 

öðru leyti dagað uppi. Þessu svipar til fyrrnefndrar kenningar Gimbutas (2001:191) 

þar sem hún telur vanastríðið vera minni frá þeim tíma þegar indóevrópsku 

þjóðflokkarnir réðust inn í Gömlu Evrópu. Þar séu æsir innrásarmennirnir en vanir 

tákni þjóðflokkana sem voru þar fyrir, en Gimbutas ítrekar þó að indóevrópsku inn-

rásarmennirnir hafi aldrei þurrkað út gömlu menninguna, heldur hafi þeir ummyndað 

hana og úr hafi orðið nýtt samfélag, en því svipar einmitt til sáttanna í goðsögunni. 

                                                
1 Snorri virðist þó vera í mótsögn við sjálfan sig, því að í Skáldskaparmálum segir 
hann Kvasi vera spakastan allra vana, ekki ása. Snorri segir Kvasi jafnframt hafa verið 
drepinn og að blóð hans, í bland við hunang, hafi verið uppistaðan í skáldamiðinum, 
sem líka var nefndur Kvasis dreyri (Simek 1993:152). 
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Dumézil (1973) hafnar þessu og vill meina að Vanastríðið tákni viðureign 

innan sama samfélags og notar þar áðurnefnda þrískipan sína sér til stuðnings (sjá 

umræðu í kafla 2.3.2). Þar tákna æsir herskáar stéttir konunga og höfðingja (fyrsta og 

annað hlutverk), en vanir standi fyrir þriðja hlutverkið, s.s. bændur, sem einbeittu sér 

að akuryrkju og frjósemi. Hann nefnir sér til stuðnings sambærilegar goðsagnir frá 

öðrum indóevrópskum menningarsvæðum, m.a. hjá Rómverjum og Indverjum. 

Umræddar viðureignir í þeim þjóðsögum hafi endað með sáttagerð, líkt og í 

frásögnunum um Vanastríðið, og úr varð grundvöllur að samfélagi og trúarbrögðum 

Indóevrópumanna. Gimbutas (2001:196) er ekki sammála Dumézil og segir að vanir 

séu einfaldlega ekki hluti af neinu indóevrópsku kerfi heldur standi fyrir utan það. 

Það eru því ýmsar hugmyndir um uppruna vanaættarinnar, en sterk tengsl vana 

við móðurgyðjuna eru sérstaklega höfð í huga í komandi köflum, enda sá hluti 

norrænu goðafræðinnar sem endurspeglar hvað best einkenni æðstu gyðjunnar og 

frjósemisdýrkun almennt. Hún er þó meira en gyðja innan vanaættarinnar, en hægt er 

að finna ummerki um móðurgyðjuna meðal annarra norrænna gyðja og vætta. Áður en 

allir þessir hópar eru athugaðir er nauðsynlegt að skilgreina indóevrópsku 

menninguna, en áhrifa hennar hefur gætt í margar aldir í Evrópu. Útlistunin er 

gagnleg þar sem ítrekað er vísað til indóevrópskra hliðstæðna í seinni umræðu, til að 

sjá betur hvernig þróun margvíslegra gyðja hefur verið í gegnum aldirnar. 
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4.	  Indóevrópska	  menningarsvæðið	  og	  málaættin	  
Í ljósi þess hve mikið er vísað til indóevrópskra samsvarana norrænna gyðja er hér 

gerð grein fyrir því landsvæði sem indóevrópskir þjóðflokkar náðu yfir, og gera enn á 

okkar dögum, auk þeirra tungumála sem hafa þróast á svæðinu. Upphaf rannsókna og 

flokkun málanna eru fyrst rædd, en síðan er umfang hverrar ættkvíslar skoðað ásamt 

mikilvægustu heimildunum sem hafa varðveist og gagnast í rannsóknum á goðafræði. 

4.1	  Upphaf	  rannsókna	  

Þegar rætt er um indóevrópsku málaættina og tilheyrandi menningarsvæði er vísað til 

flokkunar sem varð til á 18. öld. Nánar tiltekið má rekja hana til ársins 1786, þegar Sir 

William Jones, breskur fræðimaður búsettur á Indlandi, uppgötvaði tengsl á milli 

sanskrítar og klassísku málanna, grísku og latínu, auk fleiri evrópskra mála (Robins 

1997:168). Við samanburðinn áleit hann ómögulegt að tengslin væru tilviljun og dró 

þá ályktun að öll tungumálin ættu sér sameiginlegan uppruna, þ.e. eitt frumtungumál 

sem væri þá líklega útdautt. Þetta olli miklum usla meðal evrópskra fræðimanna, sem 

höfðu hingað til talið Indverja til framandi Asíubúa en ekki litið á þá sem skyldmenni 

Evrópumanna (Anthony 2007:7). Jones var þó ekki sá allra fyrsti sem tók eftir þessum 

sameiginlegu einkennum Evrópumálanna, en í byrjun 17. aldar hafði Joseph Scaliger 

(f. 1540) flokkað flest evrópsk mál í fjóra hópa sem voru nefndir eftir orði málanna 

yfir guð (Mallory 1991:9). Hann neitaði þó alfarið frekari tengslum á milli 

höfuðhópanna fjögurra. Jones sjálfur hafði ekki heldur næga þekkingu til að móta sér 

skoðun á því hvernig þetta sameiginlega móðurmál hafi litið út og taldi líklegt að 

slóðin lægi aftur til arkarinnar hans Nóa, þegar synir hans þrír fluttust búferlum frá 

Íran. Hugmyndir þessa tíma höfðu því ekki þann vísindalega grunn sem var 

nauðsynlegur til að afla frekari þekkingar. 

Í kjölfarið tóku þó margir aðrir fræðimenn upp þráðinn og héldu áfram 

samanburðarrannsóknum á tungumálum, en þar ber helst að nefna þá August Wilhelm 

Schlegel og August F. Pott (Robins 1997:197). Þeir höfðu ekki einungis áhuga á því 

að flokka tungumálin heldur einnig að rekja þau til baka og endurgera upprunalega 

móðurmálið sem og finna frumheimkynni þess. Ýmis skemu og flokkunartré voru 

lögð til af fræðimönnunum sem áttu að gera grein fyrir þróun málanna en ávallt voru 

einhver vandamál til staðar, t.d. var ekki samræmi í því hvernig skyldi skilgreina eitt 

tungumál frá öðru. Það var því ekki fyrr en á 19. öldinni, þegar fræðimenn á borð við 

Rasmus Rask, Jacob Grimm og Franz Bopp komu fram á sjónarsviðið, að sögulegum 
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málvísindum óx fiskur um hrygg með tilkomu enn frekari uppgötvana og flokkun 

indóevrópsku málaættarinnar tók á sig mun skýrari mynd. 

4.2	  Flokkun	  

Flest tungumál í Evrópu nú á tímum falla undir indóevrópsku málaættina, en hún 

teygir sig til Íslands í vestri og til Indlands og Kína í austri. Í raun var flokkunin fyrst 

nefnd indógermönsk af Conrad Malte-Brun árið 1810, sem vísar einmitt til ystu jaðra 

málaættarinnar sem þekktust þá, þ.e. þess indverska og germanska. Örfá mál í Evrópu 

eru þó utan ættarinnar, en þar ber helst að nefna basknesku, finnsku og ungversku. 

Önnur mál í ættinni utan Evrópu eru nú m.a. persneska í Íran, sanskrít og mörg skyld 

mál í Indlandi, sem og útdauðu málin hettitíska í Anatólíu (Tyrklandi) og tokkaríska í 

Vestur-Kína (Mallory 1991:13). Alls skiptist málaættin í tíu stórar ættkvíslir, þar sem 

hljóðkerfisfræði, orðhlutafræði og setningafræði eru helstu forsendur fyrir skiptingu, 

en enn er byggt á aðferðafræði 19. aldar við flokkun málaættarinnar nú á dögum. Þótt 

skiptingin sé mun lengra komin frá því í öndverðu, þá er hún að einhverju leyti enn 

ófullkomin og í stöðugri þróun. Í Töflu 1 má sjá flokkunina á indóevrópsku málunum, 

en fjallað er nánar um helstu ættkvíslirnar tíu að neðan. Það eru til mun færri 

heimildir sem varða minni ættkvíslirnar, en öll málin sem tilheyra þeim eru útdauð. 

 
Helstu ættkvíslir Minni ættkvíslir 

1. Anatólísk mál Lúsítanska 

2. Armenska Venetíska 

3. Indóírönsk mál Dakíska 

         Indóarísk mál Messapíska  

         Írönsk mál Paíóníska  

4. Tokkaríska Illýríska  

5. Gríska  Þrakverska 

6. Albanska Fornmakedónska 

7. Baltóslavnesk mál Frýgíska 

        Baltnesk mál  

        Slavnesk mál  

8. Ítalísk mál  

9. Keltnesk mál  

10. Germönsk mál   

Tafla 1: Ættkvíslir indóevrópsku málaættarinnar 
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Þótt sjálf flokkunin sé enn að einhverju leyti ófullkomin og umdeild, þá eru 

menn sammála að öll málin í ættinni séu sprottin af einni tungu, svonefndri 

frumindóevrópsku (Mallory 1991:22). Staðsetning og tímasetning á mælendum 

þessarar tungu valda þó deilum í fræðunum, en gróflega er áætlað að hún hafi 

upphaflega verið töluð í Evrasíu. Samkvæmt málfræði- og fornleifaheimildum bendir 

nefnilega allt til þess að staðsetningin hafi verið á gresjunum norðan Svartahafs og 

Kaspíahafs, sem nú tilheyra Úkraínu og Suður-Rússlandi (Anthony 2007:83). 

Endurgerður orðaforði frumindóevrópsku sýnir að þjóðin sem þarna bjó hafi búið yfir 

tömdum húsdýrum, t.a.m. hestum og nautgripum, hafi ræktað land að einhverju leyti, 

hafi ekið vögnum og fært fórnir. Fornleifar styðja síðan að þarna hafi einmitt búið 

fólk með þessum einkennum, en einnig hafa fundist minjar sem sýna 

búferlaflutningana, bæði í vestur- og austurátt (Anthony 2007:100). Þetta fólk átti 

einnig til orð yfir dýr frá svæðinu, t.a.m. úlfa, gaupur, héra og býflugur (Mallory 

1991:14). Samkvæmt þessum gögnum er talið að mælendur frumindóevrópska 

þjóðflokksins hafi búið á þessu svæði einhvern tímann á tímabilinu 4500–2500 f.Kr.  

Mallory nefnir að þó sé varhugavert að álíta mælendur frumindóevrópsku sem 

einn, sameinaðan þjóðflokk sem hafi fullkomnað málið áður en hann hafi tvístrast í 

allar áttir, og segir að slíkur hugsunarháttur séu leifar frá 19. öld. Anthony (2007:83) 

tekur undir þessa skoðun og nefnir að margir fræðimenn álíti jafnvel ómögulegt að 

staðsetja nákvæmlega þetta svokallaða heimaland, sérstaklega vegna þess hve erfitt sé 

að skilgreina þennan þjóðflokk og mál hans. Eitt helsta einkenni tungumála er einmitt 

hve hratt þau breytast með tímanum, en til samanburðar má nefna ensku sem hefur 

breyst hratt síðustu aldir. Enskumælandi maður í dag getur ekki lesið auðveldlega 

texta frá tímum Chaucers, þ.e. frá 14. öld, og enn síður skilið fornensku. Því skal hafa 

í huga að margt gæti hafa umbreyst á tímabilinu sem frumindóevrópska spannar. 

4.3	  Útbreiðsla	  og	  heimildir	  

Indóevrópska málaættin spannar ekki einungis langt tímabil, heldur líka víðáttumikið 

svæði. Upphaflega var frumindóevrópska einskorðuð við áðurnefnt svæði í Evrasíu, 

en hvernig varð þróunin eftir það? Það er hægt fjalla um efnið frá mörgum 

sjónarhornum, en hér er athyglinni beint að landfræðilegri flokkun, þ.e. þau mál sem 

eru í Asíu og þau sem eru í Evrópu, eins og heimsálfurnar eru skilgreindar. Að neðan 

er stiklað á stóru í atburðarásinni í grófri tímaröð; fyrst eru asísku ættkvíslirnar 

skoðaðar og síðan þær evrópsku. Þetta er gert til að betur sé hægt að átta sig á 

útbreiðslu og jafnframt tengslum innan indóevrópska málsvæðisins, en það er 
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nauðsynlegt að hafa grófa landfræðimynd og tímalínu af þessari þróun til að skilja 

betur hvernig menningararfleifð á borð við goðafræði og trúarbrögð hefur þróast í 

aldanna rás. Tafla 2 gefur yfirlit yfir grófa tímaröð elstu heimilda hverrar ættkvíslar, 

fengið úr Mallory og Adams (2006:14): 

 

Aldur elstu heimilda í hverri indóevrópskri ættkvísl 

(hver eining er minnst 500 ár) 

2000–500 f.Kr. Anatólísk mál 

1500–1000 f.Kr. Indóarísk mál 

 Gríska 

1000–500 f.Kr. Írönsk mál 

 Keltnesk mál 

 Ítalísk mál 

1–500 e.Kr. Germönsk mál 

 Armenska 

 Tokkaríska 

500–1000 e.Kr. Slavnesk mál 

1500–2000 e.Kr. Albanska 

 Baltnesk mál 

Tafla 2: Aldur heimilda 

 

4.3.1	  Asísk	  mál	  

Fræðimenn eru sammála um að anatólíska ættkvíslin hafi verið fyrst til að slíta sig frá 

frummálinu og sé þannig elsta „dóttir“ frumindóevrópsku (West 2007:5). Helstu 

tungumál kvíslarinnar eru hettitíska, lúvíska og palaíska, en elstu heimildir um 

anatólísku eru leirtöflur með fleygrúnarúni frá 1900–1700 f.Kr., þótt meirihluti 

heimildanna um ættkvíslina sé á bilinu 1350–1200 f.Kr. (Mallory 1991:25). Fyrstu 

heimildirnar fundust nokkuð seint, en tvö bréf sem uppgötvuðust í Egyptalandi árið 

1902, nefnd Arzawa-bréfin, voru fyrstu heimildirnar um hettitísku (Fortson 

2004:154). Fræðimenn höfðu þó efasemdir um flokkun málsins sem indóevrópskt. 

Árið 1906 fundust hins vegar 10.000 hettitískar leirtöflur í þorpinu Boǧazköy, 

Tyrklandi, sem staðfesti áðurnefnda flokkun. Anatólískar heimildir eru flestar tengdar 

helgisiðum og stjórnsýslu, t.d. bænir, lög og annálar, en fremur lítið er um 
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goðsögulegar frásagnir. Þær virðast enn fremur flestar vera fengnar frá öðrum 

nálægum menningarsvæðum sem tilheyra ekki því indóevrópska, t.d. frá Babýloníu 

og Kananslandi (West 2007:13). Hettitískir og lúvískir textar eru frá öðru árþúsundi 

f.Kr. Palaíska er aðeins varðveitt í brotum af trúarlegum textum sem vitnað er til í 

hettitískum heimildum. Nokkru seinna, á fyrsta árþúsundi f.Kr., birtast heimildir á 

öðrum málum ættkvíslarinnar, t.a.m. lýdísku, lýkísku og sídetísku, en vegna fárra 

heimilda og rýrs innihalds þeirra varpa þær litlu ljósi á líferni þjóðflokkanna. Öll 

málin sem tilheyrðu anatólísku kvíslinni eru nú útdauð. 

Uppruni armensku er að mestu leyti óljós, en þjóðflokkurinn birtist fyrst í 

heimildum í kringum 700 f.Kr. (West 2007:9). Helstu armensku heimildirnar eru 

mestmegnis kristin rit, þýdd úr grísku, en meirihluti þeirra birtist á 5. öld f.Kr. 

(Mallory og Adams 2006:31). Þjóðflokkurinn settist að á svæði sem nú tilheyrir 

Norðaustur-Tyrklandi, en þar var fyrir ríkið Urartu frá því snemma á fyrstu þúsöld 

f.Kr., sem var ekki indóevrópskt (Fortson 2004:337). Armenar tóku það yfir á 7. öld 

f.Kr., en ekki löngu seinna var svæðið innlimað í austur-íranska ríkið Medíu. 

Tungumálið var því lengi undir áhrifum írönsku málanna, sem er bersýnilegt á 

orðaforða þess. Sökum þess var málið lengi talið til írönsku ættkvíslarinnar, en árið 

1877 sannaði Heinrich Hübschmann að málið tilheyrði eigin ættkvísl. Skriflegur 

vitnisburður um málið hefst á 4. öld e.Kr. þegar menningarsvæðið tekur upp kristni 

(West 2007:15). Það hafa þó varðveist átta ljóðabrot sem eiga sér uppruna vel fyrir 

kristnitöku og sýna þannig eldri trúarbrögð þjóðflokksins. Þá hafa líka einhver 

munnmæli lifað til dagsins í dag en árið 1939 var söguljóðið Sasuntsi Davit gefið út, 

en það segir frá fjórum kynslóðum konunga sem réðu ríkjum í Sassoun, núna Sasun í 

Tyrklandi. Armenska er enn töluð af um fimm milljónum manna (Mallory 1991:33). 

Það er hægt að rekja indóírönsku ættkvíslina til um 2000 f.Kr. sem klofnar 

síðan í indversk og írönsk mál í kringum 1600 f.Kr., en allir málhafar ættkvíslarinnar 

nefndu sig Aría (West 2007:9). Elstu heimildir um indversk mál, líka kölluð indóarísk 

mál, eru frá um 1400–1330 f.Kr. frá svæði í Norður-Sýrlandi (Mallory og Adams 

2006:32). Listi yfir indóarísk goð birtist þar aftast í sáttmála á milli Mitanni-ríkisins, 

sem nú tilheyrir Norður-Sýrlandi, og hettitíska þjóðflokksins sem bjó þar í grennd. 

Það eru auk þess til heimildir um indóarísk lánsorð í hettitísku. Meginheimildir um 

indóarísk mál, og einnig þær elstu, eru hins vegar Vedaritin, en á sanskrit hefur orðið 

veda merkinguna ‘þekking’. Ritin skiptast í fernt, en þar er Rigveda (skr. r̥g ‘söngur’) 

elst og sambærilegt Hómerskviðum að lengd. Vedaritin eru skrifuð á vedísku, elsta 
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málstigi sanskrítar, en málfarið þar er sérstaklega fornt. Miðað við menningu og 

landfræðileg einkenni sem er lýst í ljóðunum er talið að þau hafi orðið til á bilinu 

1500–1200 f.Kr. en það er þó enn umdeilt, sérstaklega í ljósi þess að ljóðin 

varðveittust lengi í munnlegri geymd (Mallory og Adams 2006:37). Enn eru töluð 

mörg mál á Indlandi og í nálægum löndum sem eru af indóarísku ættkvíslinni, t.d. 

hindí, úrdú, bengalí og gujarathí, en sanskrít er aftur á móti útdautt mál (Beekes 

2011:18).  

Elstu heimildir um írönsk mál eru 17 ljóð eftir spámanninn Zarathustra (gr. 

Zoroaster), sem kallast einu nafni Gāthas, en þau tilheyra enn stærra helgiriti sem 

heitir Avesta (West 2007:14). Málfarið þar er álíka fornt og í elstu ljóðum 

Vedaritanna og telja því fræðimenn að textinn gæti hafa orðið til á tímabilinu frá 1000 

f.Kr til 600 f.Kr., en hann er þó sérstaklega torskilinn í samanburði við Vedaritin. 

Avesta-ritið er skrifað á málinu avestísku, sem nefnt er svo eftir ritinu sjálfu, en það 

var helgisiðamál tengt Zarathustra-trúnni. Avestíska tilheyrir austur-írönskum málum, 

en flest mál af þeirri ættkvísl eru horfin (Mallory og Adams 2006:34). Af þeim sem 

lifa enn má þó helst nefna pastún, ríkismál Afganistan, en flest önnur mál eru töluð af 

mun minni þjóðflokkum í grenndinni. Vestur-írönsk mál eru einkum töluð í Íran 

okkar tíma, en persneska er helsti fulltrúi þeirra. Önnur vestur-írönsk mál eru kúrdíska 

og ossetíska. 

Tokkaríska, austasta indóevrópska ættkvíslin, kom fyrst fram í handrita-

heimildum á 6. og 8. öld e.Kr. (Mallory 1991:56). Ættkvíslin uppgötvaðist nokkuð 

seint í samanburði við hinar, eða um 1900, þegar tokkarískir textar fundust í Xinjiang-

héraði, vestasta hluta Kína (Mallory og Adams 2006:35). Það var hins vegar auðvelt 

að ráða málið og flokka það sem indóevrópskt þar sem það var ritað með afbrigði 

indverska brāhmī-stafrófsins. Heimildirnar voru fyrst og fremst trúarlegs eðlis, 

þýðingar úr sanskrít af búddhatrúarritum og indverskum helgitextum. Ættkvíslin 

dregur nafn sitt af hinum sögulegu Tokharoi, þjóðflokki sem Grikkir vissu af á 2. öld 

f.Kr. og áttu að hafa flust búferlum frá Túrkestan, svæði við Kaspíahaf, til Baktríu, 

svæðis sem nú tilheyrir Afganistan. Aðeins tvö mál tilheyra kvíslinni, tokkaríska A til 

austurs og tokkaríska B til vesturs, en talið er að málið hafi klofnað í tvö mál á um 

500–1000 ára tímabili, þótt aðeins nokkuð hundruð kílómetrar aðskilji heimildirnar. 

Það eru enn fremur til heimildir sem benda til sameiginlegs frumtokkarísks máls, sem 

er þó enn ófundið, sem fræðimenn telja að hafi verið talað á fyrstu þúsöld f.Kr. Hvar 

málið gæti hafa verið talað er enn óljósara og umdeilt meðal fræðimanna. 
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4.3.2	  Evrópsk	  mál	  

Í samanburði við asísku ættingjana er öllu erfiðara að gera evrópsku málunum góð 

skil, sérstaklega hvað varðar tímasetningar. Heimildir um málin koma fram mun 

seinna en þau asísku, þar sem ritaðar heimildir birtast mun seinna í Evrópu (West 

2007:10). Þess vegna er að mestu nauðsynlegt að reiða sig á fornleifarannsóknir og að 

einhverju leyti á heldur óáreiðanleg rit Grikkja og Rómverja um nágranna sína. Þar 

sem erfiðara er að athuga þau í tímaröð verða þau sýnd út frá landfræðilegri legu, þ.e. 

byrjað austast og síðan farið vestur á bóginn. 

Gríska hefur lengi valdið fræðimönnum töluverðum vandræðum, en uppruni 

málsins þykir afar óljós (Mallory 1991:67). Gríska er auk þess eina málið sem 

tilheyrir hellenísku ættkvíslinni, þótt stundum sé talað um nokkur afbrigði. Gríska er 

talin aðskilið mál í kringum 2500 f.Kr., en álitið er að mælendur grísku hafi komið frá 

svæði norðan við Dóná, í Rúmeníu og Austur-Úkraínu (West 2007:8). Elstu heimildir 

um málið, leirtöflur frá 14. og 13. öld f.Kr. eru frá Mýkenu og Pýlos á meginlandi 

Grikklands og frá Knossos á eyjunni Krít (Mallory og Adams 2006:27). Leirtöflurnar 

eru ritaðar með línuletri B, en það er atkvæðaletur og var fyrst ráðið árið 1952. 

Mýkenska menningin leið undir lok á 12. öld f.Kr. og það er ekki fyrr en á 9. öld f.Kr. 

að aðrar heimildir á grísku birtast, en þá með öðru letri. Það var byggt á því fönikíska 

og er forveri gríska letursins sem er enn notað. Það er til fjöldi grískra mállýskna, en 

þær helstu eru jóníska í Litlu-Asíu, sem Hómerskviður voru ritaðar á, og attíska í 

Aþenu, sem varð undirstaða klassískrar grísku (Mallory og Adams 2006:28).  

Aðrar minni mállýskur voru m.a. eólíska, arkadókýpríska og dóríska, en 

minna er vitað um þær vegna heimildaskorts (Beekes 2011:24). Þar sem textar með 

línuletri B voru fyrst og fremst stjórnsýslulegs eðlis veita þeir fræðimönnum litla 

innsýn í líf mýkenskra Grikkja (West 2007:15). Aftur á móti hafa yngri textar, einkum 

Hómerskviður frá 8. öld og ljóð Hesíódosar frá 7. öld f.Kr., meira heimildagildi, en 

þeir gefa góða innsýn í hugsun og menningu þess tíma. Þar sem ritin eru byggð á 

munnlegri geymd eiga sögurnar sér mun eldri rætur, mjög líklega frá tíma mýkenska 

ríkisins. Lýrísku ljóðskáldin á tímabilinu 650–450 f.Kr. eru líka þýðingarmikil, þá 

helst Pindar frá Böótíu, á Mið-Grikklandi. 

Næsti nágranni grísku ættkvíslarinnar er sú albanska, en málið er einnig hið 

eina af þeirri ættkvísl og á sér jafnvel óljósari uppruna en gríska. Albanska er síðasta 

indóevrópska málið sem birtist í rituðum heimildum, en fyrstu ritin uppgötvuðust ekki 

fyrr en árið 1480 e.Kr. (Mallory og Adams 2006:26). Albanska hefur orðið fyrir 

miklum áhrifum frá nágrönnum sínum í aldanna rás, þá helst grísku, latínu og 
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tyrknesku, enda hefur land Albana að mestu leyti verið undir stjórn annarra ríkja. 

Helstu heimildir um málið eru trúarlegs eðlis, en þær elstu eru frá kaþólskum 

trúboðum. Þó má líka nefna lagabálkinn Kanun sem gefur sérlega góða innsýn í hefðir 

og venjur þjóðflokksins. Annars er ekki mikið af aðskilinni þjóðtrú þar sem erfitt er 

að greina hvað er upprunalegt vegna áhrifa nágrannanna (West 2007:19). Samkvæmt 

helstu tilgátum um uppruna málsins er albanska afkomandi illýrísku eða þrakversku, 

sem eru báðar sjálfstæðar en útdauðar indóevrópskar ættkvíslir (Fortson 2004:390). 

Ástæðurnar fyrir tilgátunum eru fyrst og fremst sögu- og landfræðilegar, en vegna 

skorts á málfræðilegum heimildum um útdauðu málin eru þetta enn sem komið er 

getgátur. Albanska er enn töluð af um þremur milljónum manna og er opinbert mál 

Albaníu, en það eru einnig töluð mörg afbrigði þess í nágrannaríkjum landsins. 

Baltnesku og slavnesku málin mynda saman eina ættkvísl, baltóslavnesk mál, 

þar sem þau eiga sameiginlegt frummál. Baltnesku málin, sem eru nú töluð í 

Eystrasaltslöndunum, náðu eitt sinn yfir um fjórfalt stærra svæði, en vegna hraðrar 

útbreiðslu nágrannamálkvíslanna, hinnar germönsku og slavnesku, hefur svæðið 

dregist saman (Mallory og Adams 2006:23). Elstu baltnesku heimildirnar eru frá 16. 

öld og eru því nokkuð ungar í samanburði við aðrar indóevrópskar ættkvíslir, en þær 

eru á fornprússnesku og litháísku, en textarnir eru trúarlegs eðlis (Mallory 1991:82). 

Þjóðflokkurinn er þó nefndur í öðrum heimildum, t.d. í textum frá 7.–9. öld, sem og í 

klassískum ritum, en minnst er á hann í skrifum Ptólemaíosar og Tacítusar. Þar sem 

menningarsvæðið snerist tiltölulega seint til kristinnar trúar, eða á bilinu 13.–15. öld, 

þá hefur eldri þjóðtrú lifað nógu lengi til að vera getið í seinni heimildum (West 

2007:18). Litháíska hefur sérstaklega vakið áhuga fræðimanna, en málið hefur haldið 

ýmsum fornlegum indóevrópskum máleinkennum sem mörg önnur hafa misst, og er 

því mikilvægt í samanburðarrannsóknum. Fornprússneska varð útdauð um 1700 e.Kr., 

en núna tala um sex milljónir manna hin tvö baltnesku málin sem hafa lifað, litháísku 

og lettnesku. 

Ein stærsta indóevrópska ættkvíslin á okkar dögum er hin slavneska og 

stækkar enn ört, þá sérstaklega í seinni tíð (Mallory 1991:76). Eftir að baltóslavneska 

málsamfélagið klofnaði hóf slavneska menningarsvæðið að þenjast út yfir svæði sem 

Baltar höfðu eitt sinn haft umráð yfir. Frá um 500 e.Kr. spannaði slavneski 

þjóðflokkurinn svæði frá Balkanskaganum til Úralfjalla í austri. Elstu heimildir um 

slavnesk mál eru frá 9. öld e.Kr. og eru á fornkirkjuslavnesku, kristnu helgisiðamáli 

(Beekes 2011:22). Postularnir Cyrillus og Methodius frá Býsans þýddu Biblíuna um 



 27 

865, en notuðu til þess eigin aðlögun á gríska letrinu og nefnist hún glagólítískt letur, 

en seinna afbrigði kallast kýrillískt. Aðrar heimildir eru t.d. rússneski ljóðabálkurinn 

um Igor og ýmsir serbókróatískir textar, en sökum þess hve snemma menningar-

svæðið snerist til kristinnar trúar, eða á bilinu 9.–10. öld, hefur ekki mikið varðveist af 

eldri munnmælum og þjóðtrú (West 2007:19). Slavneska ættkvíslin skiptist í þrjá 

undirhópa, þ.e. austur-slavnesku (t.d. rússnesku og úkraínsku), suður-slavnesku (t.d. 

búlgarsku, makedónsku og slóvensku) og vestur-slavenska (t.d. pólsku, tékknesku og 

slóvakísku). Þar sem mikið er til af heimildum á fornkirkjuslavnesku hafa 

samanburðarrannsóknir á slavnesku málunum svo til einskorðast við hana, en hún 

hefur viðhaldið mörgum indóevrópskum sérkennum (Mallory og Adams 2006:26).  

 Af ítalísku málunum er það fyrst og fremst latína sem ber af hvað varðar 

mikilvægi og fjölda heimilda. Þjóðflokkurinn er talinn hafa fyrst flutt sig til svæðisins 

sem nú tilheyrir Ítalíu um 1000 f.Kr., og þá líklega komið að norðan og smán saman 

fært sig suður á bóginn (Fortson 2004:245). Þetta voru þó ekki upprunalegir íbúar 

svæðisins, en það eru til fornleifar sem benda til að landið hafi veri numið töluvert 

fyrr, jafnvel á bilinu 2500–2000 f.Kr. Af þeim þjóðflokkum sem fyrir voru ber helst 

að nefna Etrúra, sem voru ekki indóevrópskir. Menningarsvæði Etrúra var ríkjandi á 

8.–6. öld f.Kr., að mestu leyti á vesturströnd Ítalíuskagans og í Toskana-héraði. 

Þjóðflokkurinn var dreifður um svæðið og átti sér ekki miðlæga stjórn. Annars er 

uppruni Etrúra afar óljós, en fullvíst er að etrúska er skyld lemnísku og retísku. Um 

9.000 áletranir hafa fundist á etrúsku, en flestir þessara texta eru mjög stuttir. Þetta eru 

einkum graf-, eignar-, blætis-, gjafar- og höfundaráletranir (Jón Axel Harðarson 

2002a). Sagnfræði- og bókmenntatextar Etrúra hafa hins vegar glatast.  

Það þykir líklegt að Rómverjar hafi fengið þekkingu sína á gríska stafrófinu í 

gegnum Etrúra, en þegar máttur Rómaveldis jókst hnignaði etrúsku menningunni og 

er hún talin að mestu horfin í kringum 100 f.Kr. Langflestar heimildir um ættina eru 

síðan á klassískri latínu en tímabil hennar hefst snemma á 1. öld f.Kr. Þær eru hins 

vegar undir svo miklum grískum áhrifum að það er erfitt að aðgreina sérstaka þjóðtrú 

sem tilheyrði menningarsvæðinu, en elstu ljóðskáldin hafa þó eitthvað varðveitt af 

eldri siðum (West 2007:16). Ítalísku málunum er skipt í tvo hópa, þ.e. latínófalísku og 

sabellísku (Beekes 2011:26). Latína tilheyrir fyrri hópnum, en alþýðulatína (e. Vulgar 

Latin), sem var töluð undir lok Rómaveldisins, gat seinna af sér rómönsku málin, t.d. 

spænsku, ítölsku, frönsku og rúmensku, sem eru núna töluð af rúmlega 800 milljónum 

manna. 
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 Keltneska ættkvíslin var áður fyrr mun stærri en svæðið sem mál hennar þekja 

í dag gefa til kynna, en þau takmarkast nú að mestu leyti við Bretlandseyjar og 

Bretagne-skaga (Mallory 1991:95). Ættkvíslin teygði sig áður fyrr yfir meirihluta 

Evrópu, en á tímabilinu um 500–400 f.Kr. náði hún alla leið austur til Tyrklands og 

suðvestur til Spánar. Það var svo sökum hraðrar útþenslu Rómaveldis og germönsku 

þjóðflokkanna að stöðugt dró úr útbreiðslu keltnesku málanna, en stór hluti keltneska 

menningarsvæðisins fór undir stjórn Caesars um 50 f.Kr. (Fortson 2004:274). Latína 

varð þannig ráðandi mál svæðisins og mörg keltnesk mál dóu út, nema helst á 

Bretlandseyjum sem voru nægilega einangraðar frá öðrum málsvæðum.  

Keltneskum málum er skipt í tvo flokka, meginlandsmál og eyjamál. 

Meginlandsmálin, sem eru núna öll útdauð, skiptast í þrjá undirhópa og eru öll eldri 

en eyjamálin, en elstu heimildirnar eru frá fyrstu öldunum f.Kr. Af megin-

landsmálunum má helst nefna gallísku, en hún var töluð í Gallíu til forna, öflugu ríki 

sem náði yfir svæðið frá Frakklandi til Ungverjalands. Gallískar heimildir eru auk 

þess mikilvægastar hvað varðar eldri trú þjóðflokksins, en elstu heimildir frá 3. öld 

e.Kr. gefa m.a. upp nöfn á staðbundnum goðum og trúarhefðum (West 2007:16). Þá 

er líka eitthvað til af áletrunum á öðrum meginlandsmálunum, en innihald þeirra er 

mun rýrara, að mestu leyti grafáletranir og sérnöfn.  

Keltnesku eyjamálin eru afar ólík meginlandsmálunum, en þau gengust undir 

fjölda flókinna hljóðbreytinga og skilja sig þannig töluvert frá öðrum indóevrópskum 

málum (Beekes 2011:27). Eyjamálunum er skipt í tvo undirhópa, þ.e. bresk/brittanísk 

mál og gelísk mál, en þau eru mun aðgengilegri en meginlandsmálin hvað varðar 

góðar heimildir, og eru elstu rit frá um 600 e.Kr. (West 2007:16). Það er þó öllu 

seinna að heimildirnar margfaldast í fjölda og verða gagnleg að innihaldi, en 

Bretlandseyjar eiga sérlega ríkulega bókmenntasögu. Stór hluti heimildanna frá 

Írlandi eru fjölmörg söguljóð, flest skrifuð á tímabilinu 8.–12. öld, sem segja mikið 

um þjóðtrúna og hefðir svæðisins. Á Írlandi voru líka margar heimildir ritaðar með 

sérstöku ogam-letri, frá 400–700, og varðveita þær eldra málstig en fornírska 

(Mallory og Adams 2006:18). Á Bretlandi eru líka til margir sagnabálkar, en þar ber 

Mabinogion sérstaklega af, safn velskra þjóðsagna frá 10. og 11. öld e.Kr. (West 

2007:17). Á árunum 1928–1959 var síðan gefinn út sagnabálkurinn Carmina 

Gadelica í sex bindum, en hann er byggður á safni eftir Alexander Carmichael frá 19. 

öld og þykir varðveita merkilegar heimildir um heiðna trú úr fornri munnlegri geymd.  
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Samkvæmt fornminjum bjuggu germönsku þjóðflokkarnir á svæði sem náði 

yfir hluta Norður-Evrópu á fyrri hluta fyrstu þúsaldar f.Kr., í Suður-Skandinavíu og 

með fram Eystrasalti í norðri, til Niðurlanda í vestri og til Vislu-fljóts í austri, nú í 

Póllandi (Fortson 2004:300). Byggð þjóðflokkanna hefur verið svo til óslitin frá 

járnöld, en germanska menningarsvæðið er í beinu framhaldi af Jastorf-menningunni 

sem kom fyrst fram á 5. öld f.Kr. og var ríkjandi í Norður-Evrópu á járnöld (Mallory 

1991:87). Tímasetningin styðst við kenningar um ýmsar hljóðbreytingar sem áttu að 

hafa orðið á sama tíma, svo fræðimenn eru almennt nokkuð sammála um staðsetningu 

á heimalandi germanska menningarsvæðisins. Elstu heillegu germönsku heimildirnar 

eru frá 4. öld, gotnesk þýðing á Biblíunni, en Gotar þróuðu eigið letur sem var byggt á 

því gríska. Þar fyrir utan eru til fornar rúnaáletranir, en talið er að Germanir hafi þróað 

það letur eftir kynni af etrúskum eða ítalískum stafrófum á Norður-Ítalíu. Rúnir voru 

lengi notaðar í Norður-Evrópu, eða á tímabilinu 150–900 og jafnvel lengur.  

Fyrir utan frumheimildirnar eru hins vegar til enn eldri heimildir sem segja frá 

germönsku þjóðflokkunum, en í fornöld lýstu sagnaritarar hefðum Germana, m.a. 

Pýþeas, Caesar og Tacítus. Þar kemur m.a. fram hvernig hefðbundin ljóðagerð í 

munnlegri geymd hafi verið eina leið þeirra til að varðveita forsögu sína. Þau voru þó 

að lokum færð í letur, en Eddukvæðin, eitt mikilvægasta dæmið um slíkt, er frá 13. öld 

(West 2007:18). Önnur ljóðverk eru t.d. Bjarkamál, latnesk þýðing af kvæði, sem 

annars er nánast glatað, í Danasögu (lat. Gesta Danorum) eftir Saxa málspaka frá um 

1200. Edda Snorra Sturlusonar frá 13. öld er auk þess mikilvæg heimild, en hún er 

hins vegar ekki í bundnu máli, og er ein meginheimildin um goð og goðsagnir 

norrænna trúarbragða. Germönsk mál skiptast í þrjá flokka, þ.e. austurgermönsk mál 

(einungis gotneska, nú útdauð), vesturgermönsk mál (t.d. enska, þýska og hollenska) 

og norðurgermönsk mál (t.d. íslenska, norska, danska og sænska).  

Eftir að hafa lýst náið hvernig indóevrópsku málin þróuðust og breiddust um 

álfuna er auðveldara að gera sér grein fyrir hvernig ýmis tengsl varðandi trúarbrögð 

og hefðir hafa orðið með tímanum. Í áframhaldandi umræðu um gyðjur og tengdan 

átrúnað er reglulega vísað í sambærileg goð eða hliðstæður frá öðrum menningar-

svæðum innan indóevrópsku málafjölskyldunnar, og ætti þetta yfirlit því að gefa 

skýrari mynd af mögulegum skyldleika þar á milli. Nú er hægt að skoða nánar þær 

norrænu gyðjur sem eru í umræðunni um frjósemi og tengsl við jarðargyðjuna sem 

var rædd í þriðja kafla. 
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5.	  Norrænar	  megingyðjur	  

5.1	  Ásynjur	  og	  vanagyðjur	  

Eins og rætt var í kafla 2.2, þá skiptast flest goð norrænu goðafræðinnar í tvær ættir, 

æsi og vani, sem margar helstu gyðjur trúarbragðanna tilheyra. Þá var líka rætt í kafla 

3.3 að vanir hefðu sterkari tengsl við móðurgyðjudýrkun en æsir vegna jarðar- og 

frjósemistilbeiðslu. Hér eru ásynjur hins vegar líka athugaðar, enda fjölmennari auk 

þess að nokkrar æðstu gyðjur goðafræðinnar voru ásaættar. Áður en gyðjurnar eru 

ræddar eru nöfn ættanna sjálfra athuguð til að skyggnast eftir einhverjum 

vísbendingum þar um hlutverk og einkenni þeirra. 

Orðið ás (fnorr. ó̜ss), ft. æsir, merkir ‘goð úr goðahópi norrænna manna (að 

fornu)’ og á sér mörg samstofna orð í skyldum málum, sbr. fær. ásur, fe. ōs ‘guð’ og 

gotn. anses ‘hálfguðir’, en nokkrar tilgátur um uppruna þess hafa verið settar fram 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 2008:26, hér eftir skammstafað ÁBM). Sennilegast þykir 

að heitið komi af ie. rót sem tengist orðunum andi og anda, sbr. fi. ásu- ‘lífsandi, 

veröld’ og avest. ahura ‘(sérstakur) guð’. Slík tengsl við öndun gæti bent til þess að 

goðmögnin hafi verið álitin lífgjafar (Lindow 2001:49). Germ. *ansu- ‘ás’ er að öllum 

líkindum skylt nafnorðunum hett. hassu- ‘konungur’ og avest. aŋhu-/aŋhauu- 

‘höfðingi, herra’ (Jón Axel Harðarson 2005:85). Þessi orð kunna að vera leidd af ie. 

rótinni *h2ens- ‘geta (barn)’. Merkingarþróunin hefur þá sennilega verið þessi: ‘sá 

sem getur börn’ → ‘sá sem stuðlar að æxlun ættarinnar’ → ‘ættarhöfðingi’ → 

‘konungur’ → ‘guð’.  

Önnur möguleg tenging er við orðin ást og unna, og þá væri heitið tengt 

kærleika (ÁBM 2008:26). Enn önnur skýring bendlar heitið við ás í annarri merkingu, 

þ.e. ‘bjálki, staur’, sem gæti þá tengst dýrkun guðalíkneskja úr tré (Lindow 2001:49). 

Þá var ásheitið líka kunnugt á tímum rómverska keisaraveldisins, eins og nafn 

hernaðargyðjunnar Vih-ansa ber vott um (Simek 1993:287). Nú til dags er enn til 

fjöldi staðarheita sem bera vitni um ásadýrkun á Norðurlöndum. 

Á miðöldum reyndi Snorri Sturluson (1179–1241) að tengja norrænu 

goðsagnirnar við sagnfræði og rak þannig ættlegg konunga til ása (Lindow 2001:50). Í 

Prologus, formála Snorra-Eddu, lýsir hann hvernig æsir ættu uppruna sinn í Ásíu 

(fnorr. ritháttur fyrir Asíu) og útskýrði þannig að heitið ás væri dregið af landsvæðinu. 

Æsir hafi því þýtt ‘menn frá Asíu’, en þessi hugmynd á sér enga málfræðilega stoð. 

Snorri notar því orðið Ása-fólk oft í skrifum sínum, í stað Æsir, þar sem hann taldi 

það sýna rótina ás- betur og þannig tenginguna við Asíu. 
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Uppruni orðsins vanir er aftur á móti afar óljós, en það eru tvær megintilgátur 

meðal fræðimanna. Skýringin sem telst sennilegri gerir ráð fyrir tengslum við orðin 

vinur og una, en þá gæti orðið merkt eitthvað á borð við ‘hinir heimavönu’ eða ‘hinir 

ástsælu’, sbr. lat. gyðjuheitið Venus sem er persónugerving ástarinnar (ÁBM 

2008:1104). Öllu ólíklegri skýring felur í sér tengingu við fi. vána- ‘skógur, tré, 

lundur’ sem og fsax. wānam ‘gljáandi’ og fe. wananbéam ‘smávaxin, gulgljáandi 

harðviðartegund’. Þrátt fyrir óneitanleg tengsl á milli vana og náttúrunnar, þá hefur 

reynst vandasamt að færa rök fyrir tilgátunni. 

Það er því greinilega munur hér á uppruna orðanna og lítið sameiginlegt með 

ættunum tveimur. Þótt vissulega sé enn mikil óvissa á ferðinni, mestmegnis með vani, 

þá standa vanir mun nær dauðlegu mönnunum en æsir sem ‘hinir heimavönu’.  

Mun fleiri goð, af báðum kynjum, tilheyra ásum en vönum. Í 35. kafla Gylfa-

ginningar telur Snorri Sturluson upp sextán ásynjur, reyndar þ. á m. vanagyðjuna 

Freyju, en margar þeirra eru lítið annað en nöfn fyrir okkur nú til dags, þar sem þær 

koma sjaldan fyrir í heimildum. Að vísu sleppir Snorri þar mörgum öðrum þekktari 

gyðjum, sem flestar eru eiginkonur annarra goða. Til þess að hægt sé að finna einhver 

tengsl á milli nafns og hlutverks, sem og finna mögulegan skyldleika við aðrar 

indóevrópskar gyðjur, er nauðsynlegt að vita eitthvað um einkenni og hætti 

gyðjunnar. Því eru einungis hér þær gyðjur til umræðu sem hafa gegnt stóru eða 

þýðingarmiklu hlutverki í goðsögunum og trúarbrögðunum almennt. 

Athyglinni er hér beint að tveimur helstu gyðjum goðafræðinnar, þ.e. 

ásynjunni Frigg og vanagyðjunni Freyju. Þar sem þeim eru báðum gerð nokkuð góð 

skil í heimildum er auðveldara að gera sér grein fyrir hlutverki þeirra og mikilvægi 

innan trúarbragðanna. Margar af minni háttar gyðjunum virðast sömuleiðis tengjast 

þeim, og sumar eru jafnvel álitnar vera auknefni þeirra, en þessar smærri gyðjur eru 

ræddar ásamt hvorri gyðju um sig. Þá er líka rædd sú tilgáta innan fræðanna að Frigg 

og Freyja eigi sér sameiginlegan uppruna og endurspegli báðar sömu frumgyðjuna, en 

kenningin var rædd í kafla 3.2. Tilgátan tengist einnig hugmyndinni um æðstu 

móðurgyðjuna, en báðar gyðjurnar eiga margt sameiginlegt með helstu einkennum 

hennar. Freyju og Frigg eru því báðum gerð skil hvorri í sínu lagi, bæði hvað varðar 

nafn og einkenni, áður en hugað er frekar að samanburði þeirra.  

5.2	  Freyja	  

Freyja er helsta gyðja vana, dóttir Njarðar og systir Freys, en hún er jafnframt talin ein 

merkasta gyðja innan trúarbragðanna. Helstu einkenni Freyju eru ást og frjósemi, sem 
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og tengsl við seiðinn og dauðann (Simek 1993:76). Snorri Sturluson segir hana vera 

þá fegurstu og tignustu af gyðjunum, en til eru mörg kvæði sem segja frá öllum þeim 

sem girnast hana. Freyju er oft getið í skáldskap og ber það vott um mikilvægi hennar, 

enda eru fjölmargir staðir í Skandinavíu sem heita í höfuðið á henni. Önnur sérkenni 

Freyju eru hálsmen hennar, Brísingamen, og vagn sem er dreginn af tveimur köttum, 

en auk þess gat Freyja umbreyst í fugl með hjálp sérstaks hams og flogið um 

(Davidson 1964:116). Hún hefur enn fremur tengsl við gull og gersemar.  

Samkvæmt Eddunum átti Freyja eiginmann sem hét Óður, en hans er þó 

sjaldan getið að öðru leyti. Saman áttu þau dæturnar Hnoss og Gersemi. Að því hefur 

verið ýjað að Freyja og bróðir hennar, Freyr, hafi verið í hjúskap, nokkuð sem 

tíðkaðist meðal vana, en honum hafi síðan verið slitið þegar þau fóru til Ásgarðs, þar 

sem æsir leyfðu ekki slíkt. Hún hafi því gifst Óði í kjölfarið, en sögurnar geta þess að 

hann hafi einn daginn horfið á brott og ekki sést síðan, og Freyja hafi þess vegna 

grátið gulltárum. 

Faðir Freyju var Njörður, líka eitt merkasta vanagoðið og tengdist frjósemi. 

Samkvæmt Gylfaginningu Snorra tengdist Njarðardýrkun að mestu leyti sjóferðum og 

vindinum, en siglingar voru stór hluti af lífi Germana á bronsöld og margar 

klettaristur af skipum, þá trúarlegs eðlis, hafa fundist með fram suðurströnd 

Skandinavíu (Simek 1993:183). Njörður er talinn hafa eignast börnin Freyju og Frey 

með ónefndri systur sinni á meðan þau dvöldust í Vanaheimum, þó aðrar hugmyndir 

um móður systkinanna séu líka til staðar. Að öðru leyti draga fornheimildir upp 

nokkuð óljósa mynd af Nirði, en svo virðist sem hann hafi verið mikilvægur innan 

vanadýrkunarinnar hjá Germönum og ýmis örnefni eftir honum er að finna í 

Skandinavíu. Um Njörð er nánar rætt í tengslum við jötungyðjuna Skaða, sjá kafla 

6.1.2.  

 Freyr, bróðir Freyju, var mikilvægasta frjósemisgoðið í gjörvallri norrænni 

goðafræði (Simek 1993:76). Snorri Sturluson lýsir honum sem hinum ágætasta af 

ásum, og segir hann ráða yfir bæði regni og sólskini, og þá líka ávöxtum jarðar. Því sé 

gott að heita á hann til árferðis og friðar. Dýrkun Freys var sérstaklega mikil í 

Svíþjóð, eins og sjá má á nöfnum ýmissa blótstaða sem kenndir eru við goðið. Snorri 

segir frá Frey í Ynglingasögu, en þar nefnir hann einmitt að eitt viðurnefni Freys hafi 

verið Yngvi, en af því er nafn sænsku Ynglinga-konungsættarinnar dregið. Freyr er 

því líka talinn forfaðir ættarinnar, en Snorri og ýmsir samtímamenn hans gerðu ráð 

fyrir að æsir hefðu upphaflega verið mennskir — og ættaðir frá Tróju — en seinna 
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verið teknir í guðatölu. Slík skýring á goðsögulegum verum nefnist euhemerismi (eftir 

gríska goðsagnaritaranum Euhemerosi) (Lindow 2001:22). 

5.2.1	  Orðsifjar	  	  

Merking nafnsins Freyja er ‘hefðarkona, húsmóðir’ skv. ÁBM (2008:208) og ‘frú, 

drottning’ skv. Jan de Vries (2000:142), en þetta eru að sjálfsögðu mjög svipaðar 

merkingar. Nafnið er komið af fgerm. *fraujōn, en það er sambærilegt við kk. gotn 

orðið frauja ‘herra, drottinn’, sem er einmitt skylt nafninu Freyr. Nafn hans er komið 

af frnorr. *frauja-R ‘herra, drottinn’ en upphafleg merking var eiginlega ‘hinn fremsti’ 

(ÁBM 2008). Sambærileg heiti Freys í nágrannamálum eru m.a. fe. frīga, frēa, fsax. 

frōiō, frōho og fhþ. frō, öll sömu merkingar, s.s. ‘herra/drottinn’. Orðið er skylt         

fi. pravaná ‘réttur, sannur’ en öll eru þessi orð mynduð af indóevrópska 

atviksorðastofninum *pro- (Ingunn Ásdísardóttir 2007:225).  

Nöfn systkinanna eru því í raun titlar, sem sýna hversu há staða þeirra innan 

trúarbragðanna hefur verið. Einnig eru til þær hugmyndir að titlarnir hafi verið seinni 

tíma viðbót sem hafi staðið með raunverulegum nöfnum goðanna, en þau hafi síðan 

týnst fallið úr notkun með tímanum. Nafn Yngva er þó enn varðveitt. 

5.2.2	  Auknefni	  	  

Í fornheimildum eru Freyju reglulega gefin ýmis önnur auknefni, sérstaklega á ferðum 

sínum í leit að Óði. Nässtrom (1995:85) telur þessu svipa til Óðins, sem notaði líka 

mörg mismunandi heiti á ferðalögum. Flest nöfnin koma úr 35. kafla Gylfaginningar 

en nokkur koma fyrir í Nafnaþulu Snorra. Hér eru helstu heiti hennar rakin í þeim 

tilgangi að sjá hvaða einkenni eða hliðar gyðjunnar þau endurspegla, en nöfnin eru 

Mardöll, Hörn, Gefn, Sýr, Þrungva, Þröng, Skjálf og Vanadís. Síðast er gyðjan 

Gullveig rædd, en hún er kynnt sem sjálfstæð gyðja í heimildum. Nýlegar tilgátur telja 

hana hins vegar vera enn eina hliðina á Freyju, þ.e. auknefni gyðjunnar. 

 Nafnið Mardöll (fnorr. Mardǫll) kemur aðeins fyrir í kenningum sem tengjast 

gulli, sbr. Mardallar tár, Mardallar grátr og Mardallar hvarma fagrregn ‘fagurt regn 

augnloka Mardallar’, en sem fyrr greinir grætur Freyja gulltárum (Nässtrom 1995:85). 

Nafnið hefur verið túlkað sem samsetning af forliðnum mar ‘sjór’ og viðliðnum -döll, 

en það er líklega kvenkynsmynd af -dallur, sbr goðaheitið Heimdallur, og merkir 

‘björt’ (ÁBM 2008:604). Nafnið í heild sinni gæti því þýtt ‘hin sæbjarta’ eða ‘hin 

bjarta vatnagyðja’. Nässtrom telur að hér gæti verið tenging við stjörnuna Stella Maris 

(lat. fyrir ‘stjarna hafsins’), en það var auknefni egypsku gyðjunanar Isis, og seinna 

Maríu meyjar. Sjálfur sagði Snorri að nafnið Mardöll hefði tengingu við Brísingamen 
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Freyju, en sumir fræðimenn telja skartið tákna sólina (Näsström 2002:70). Hér gætu 

líka verið tengsl við hjaltl. mardel ‘sver og letileg kona’, en ÁBM (2008:604) telur 

það þó vera vafasamt. Það eru því enn töluverðar getgátur um merkingu og uppruna 

sjálfs nafnsins Mardöll, en notkun þess er þó skýr og vísar ávallt í gull. Nafnið ber því 

greinilega vott um sterk tengsl Freyju við gull og gersemar. 

 Nafnið Hörn (fnorr. Hǫrn) er talið vera skylt hör, þ.e. línplöntunni sem gefur 

af sér hörfræ, og því gæti upphafleg merking hafa verið ‘hörgyðja’ (ÁBM 2008:413). 

Það er ekki ólíklegt í ljósi þess hve snemma ræktun hörs barst til Norðurlanda og var 

þar mikilvæg, en það endurspeglast m.a. í staðarheitum á borð við Härnevi og 

Järneberga (Nässtrom 1995:85). Hör var enn fremur talinn búa yfir töfrum, hann 

verndaði gegn öllu illu og átti að auka frjósemi. Plantan var líka álitin hafa sérstaka 

tengingu við konur, en hún var stundum nefnd ‘sáð konunnar’. Föt saumuð úr hör 

þóttu sérstaklega fín, m.a. brúðarföt, og þá þótti við hæfi að sauma á föstudegi, þ.e. 

degi Freyju (rætt nánar í kafla 5.3.1). Spuni og vefnaður er auk þess nokkuð sem 

tengist mörgum gyðjum, en Davidson (1998:104) segir það vera einkenni ýmissa 

kvengoða, og hafi m.a. verið tengt við Freyju og Frigg í norrænni goðafræði. Það er 

því nokkuð skýrt að auknefnið Hörn tengist frjósemi, einu helsta einkenni Freyju. 

 Nafnið Gefn merkir líklega ‘hin gjöfula’ en ÁBM (2008:236) telur endurgerða 

mynd nafnsins sennilega vera *geßni- eða *gaß(i)ni- og orðið skylt sögninni gefa. 

Nafnið endurspeglar því tengsl gyðjunnar við frjósemi, en það þykir sömuleiðis 

sambærilegt nöfnunum Gabiæ og Aligabiæ en þau báru gyðjur sem tilheyrðu 

vesturgermönsku matrónudýrkuninni (de Vries 1957:329). Reyndar eiga nöfn 

allmarga guða á indóevrópska menningarsvæðinu uppruna sinn í orðum sem merkja 

‘úthlutari’, enda er ein grunnhugmynd á bakvið bænir að biðja guðina um gjöf (West 

2007:132). Nafnið Gefn er líka almennt talið vera skylt öðru norrænu gyðjuheiti, 

Gefjun, en hún er talin sjálfstæð ásynja sem kemur bæði fyrir í Eddukvæðum og 

Ynglingasögu Snorra Sturlusonar (Simek 1993:83). Sumar tilgátur gera þó ráð fyrir að 

hún sé útgáfa af Freyju eða jafnvel Frigg. Eitt sérkenni Gefjunar var hins vegar að 

vera ógift, en ógiftar konur áttu að fara til hennar eftir dauðann (Davidson 1964:30). 

Það er nokkuð á skjön við hugmyndina um frjósemisgyðju, sem og einkenni æðstu 

gyðjunnar, en þær voru alltaf mæður og eiginkonur. Þrátt fyrir þetta hafa Gefn og 

Gefjun sterk tengsl við frjósemi, sem hæfir auknefni Freyju vel. 

 Nafnið Sýr kemur fyrir sem Freyjuheiti í Gylfaginningu og þulum Snorra, en 

það er líklega tengt nafnorðinu sýr ‘gylta’ (þ.e. kvk. göltur). Orðið á sér afar margar 
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hliðstæður í öðrum málum, m.a. mörgum fornmálum, sbr. lat. sūs, avest. hū og tokk. 

B suwo, öll s.m. (ÁBM 2008:1011). Skv. þessari kenningu væri þetta því nokkuð 

grófgerð birtingarmynd frjóseminnar, en gölturinn hefur sterk tengsl við vani, þá 

sérstaklega systkinin Frey og Freyju, en hann var hálfgerð táknmynd þeirra (Davidson 

1998:87). Bæði svínarækt og svínadýrkun eiga sér sömuleiðis forn tengsl við 

tilbeiðslu jarðar, en vitað er að svínafórn var m.a. hluti af helgiathöfn grísku 

frjósemisgyðjunnar Demeter. Nässtrom (2002:72) vill þó frekar tengja nafnið Sýr við 

ie. rótina *s(w)er- ‘gæta, vernda’. Hún telur að merking orðsins hafi týnst með 

tímanum og seinna verið tengt við áðurnefnt sýr, enda hafi orðin verið borin eins 

fram. ÁBM (2008:1012) telur þó þessa tilgátu lítt sennilega. Enn ein tilgátan byggist á 

því að fallbeyging orðanna er misjöfn í eignarfalli, þ.e. auknefnið hefur myndina 

Sýrar en nafnorðið myndina sýrs, og því gæti auknefnið frekar verið lánsorð úr latínu, 

dea Syria ‘gyðja Sýrlands’ (sýrlensk gróðurgyðja), sem de Vries (1957:328) telur ekki 

ólíklegt sökum tengingarinnar við Freyju. Nafnið Sýr hefur því valdið fræðimönnum 

heilabrotum, enda ýmsar getgátur á lofti, en það er freistandi að horfa til tilgátunnar 

um göltinn, sökum hinna sterku tengsla hans við frjósemi og vani. 

 Nöfnin Þrungva og Þröng eru hér skoðuð saman, enda álit manna að þau séu 

náskyld (ÁBM 2008:1197). Nöfnin eru talin vera skyld orðum á borð við þrunginn, 

þrungur og þryngva, en merking auknefnanna er engu að síður nokkuð óljós. Ein 

möguleg merking er ‘hin þrýstna, þrútna, ástríðufulla’ sem vísar þá til eðlis 

gyðjunnar, en hún tengist m.a. ást. Jan de Vries (2000:625) segir nöfnin líka 

mögulega skyld sögninni þrá, en þá tengdust þau löngun Freyju til Óðs sem hvarf á 

brott. Hér er a.m.k. engin skírskotun til frjósemi heldur annarra hliða gyðjunnar, þá 

annað hvort ástar eða þrár.  

 Nafnið Skjálf kemur bæði fyrir í þulum Snorra sem auknefni Freyju og 

Ynglingasögu Snorra, en í seinni heimildinni er nafnið notað yfir finnska/lappneska 

prinsessu (Nässtrom 1995:86). Hún á að hafa verið drottning Agna og móðir 

Skilfinga, en það er annað nafn Ynglingaættarinnar. Tengingin á milli Freyju og 

prinsessunnar er afar óljós og verður ekki rædd frekar hér, en um frekari umræðu er 

bent á grein Gade (1985) um Skjálf. 

 Að lokum hefur Freyja auknefnið Vanadís, en það er kenning sem er sett 

saman af vanir og dís, þ.e. ‘gyðja af vanaætt’ (Simek 1993:249), en nafnið gæti líka 

haft frekari tilvísun til dísa almennt, sem eru ræddar nánar í kafla 6.2. Heimildum ber 
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saman um uppruna Freyju sem gyðju af vanaætt og er þetta auknefni því í takt við 

það. 

 Öll skáldleg auknefni Freyju sýna hversu margþætt gyðjan er, þ.e. hversu 

mörg hlutverk og ólík einkenni tilheyra henni. Þótt erfitt sé að ráða uppruna þeirra út 

frá heimildum, þá ítrekar Nässtrom (2002:75) að samanburður við aðrar gyðjur og 

goðsögur sé besta leiðin til að rekja og uppgötva þessar mörgu hliðar hennar. 

Að lokum er gyðjan Gullveig athuguð, en ólíkt hinum er aldrei beinlínis sagt 

að hún sé auknefni Freyju og því er einungis um tilgátu að ræða. Gyðjan kemur lítt 

fyrir í heimildum en hún er talin vera völva eða galdrakona, og því líklegast af 

vanaættum (Simek 1993:99). Ýmis líkindi eru með henni og Freyju sem er ástæða 

þess að sumir fræðimenn telja hana vera auknefni gyðjunnar, en þær hafa báðar 

sérlega sterk tengsl við gull og fjársjóði (Turville-Petre 1975:159). Tengsl Freyju við 

gull eru margs konar, en hún á fyrrnefnt Brísingamen, ómetanlegan skartgrip, hún 

grætur gulltárum og nöfn dætra hennar eru Hnoss og Gersemi, sem bæði þýða 

‘dýrgripur’ (Simek 1993:100). Þá má nefna að margir telja dætur hennar vera 

skáldlega framlengingu af gyðjunni, en þá væru nöfn þeirra frekari auknefni hennar.  

 Gullveig kemur aðeins einu sinni við sögu í heimildum sem tengjast 

Vanastríðinu, en þar er henni lýst sem völvu sem stundar seið, en Freyja var einmitt 

ein megingyðja seiðsins (Lindow 2001:154). Það kemur líka fram að Gullveig hafi 

þurft að endurfæðast þrisvar sinnum til að öðlast galdramáttinn, og fær þá nafnið 

Heiður í kjölfarið. Nöfnin sem gyðjan ber eru merkingarlega skyld, en þau er borin 

hér saman:  

Forliður nafnsins Gullveig hefur ótvíræða vísun í gull og gersemar almennt. 

Viðliðurinn -veig veldur þó vandræðum, þrátt fyrir að birtast í ýmsum kven-

mannsnöfnum á borð við Solveig, Sólveig (fnorr. Sǫlveig) eða Rannveig. Hér gæti 

veig- verið í merkingunni ‘áfengur drykkur’, sem var upphaflega líklegast nær því að 

þýða ‘rammur safi’ (ÁBM 2008:1115). Því gæti Gullveig merkt ‘gulldrykkur, 

gullvíma’ (Simek 1993:99). Viðliðurinn getur hins vegar líka haft merkinguna 

‘kraftur, þungi’. McKinnell (2005:90) leiðir rök að því að viðliðurinn gæti einfaldlega 

merkt ‘kona’, sökum fjölda kvenmannsnafna sem bera hann, og þá þýddi nafn 

Gullveigar einfaldlega ‘kona gerð úr/skreytt gulli’. Aðrir fræðimenn hafa þó flestir 

hafnað þessari skýringu McKinnells.  

Seinna nafn Gullveigar við endurfæðingu, Heiður, er ekki ósvipað og getur 

merkt ‘sómi, frægð, tign’ eða ‘bjartur, skær’, en hið síðarnefnda gæti sérstaklega verið 
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vísun í sindrandi eiginleika gulls. McKinnell (2005:90) setti hins vegar fram þá 

nýstárlegu hugmynd að Heiður sé sjálfstæð og án tengingar við Gullveigu/Freyju, þ.e. 

að hún sé í raun sagnaþulur Völuspár. Því til stuðnings telur hann nafnið vísa í 

náttúruna og vera eldri mynd nafnorðsins heiði, sem merkir einhvers konar mólendi, 

og tengist þá hvorki gulli né birtu.  

Hvort Gullveig og Freyja eru sama gyðjan er því enn ekki vitað með vissu, en 

það virðast þó óneitanlega vera sterk tengsl þeirra á milli. Í ljósi þess hve mörg önnur 

auknefni Freyja fær, sem endurspegla margar hliðar hennar, er freistandi að líta svo á 

að Gullveig sé enn eitt þeirra. 

5.3	  Frigg	  

Í Gylfaginningu Snorra Sturlusonar er Frigg Fjörgynsdóttir kynnt sem höfuðgyðja 

ásanna, enda er hún gift Óðni, sem er æðstur goðanna, og er líka móðir Baldurs 

(Simek 2003:156). Hún ein deilir svo þeirri visku og þekkingu sem eiginmaður 

hennar fær í hlut. Faðir hennar, Fjörgynn, er þó óþekktur (sjá nánari umfjöllun í kafla 

7.1.3). Meginhlutverk Friggjar er að vera eiginkona Óðins, en elstu heimildir um 

gyðjuna sýna greinilega áhrif frá sögnunum um Seif og Heru hjá Grikkjum eða Júpíter 

og Júnó hjá Rómverjum. Hún hefur því ekki birst öðruvísi en það sýnir að hún hafi 

gegnt eiginkonuhlutverkinu afar snemma. Jan de Vries (1957:303) segir að hennar sé 

ekki mikið getið í norrænum heimildnum nema í tengslum við Baldur, sérstaklega við 

dauða hans. Þá fær Frigg allt, bæði lifandi og dautt, til þess að sverja þann eið að 

skaða hann ekki. Frigg er líka ástargyðja eins og Freyja, en tengist þó ekki hjúskap á 

sama hátt (Ólafur Briem 1991). Friggjardýrkun er þekkt á öllum Norðurlöndum og 

einhverjir staðir eru nefndir eftir henni.  

Í heimildum er Frigg þó stundum sýnd með sjálfstæðan vilja, sem fer jafnvel 

gegn vilja eiginmannsins (Simek 2003:156). Í ritinu Sögu Langbarða (lat. Historia 

Langobardorum) frá 8. öld eftir sagnaritarann Paulus Diaconus segir frá því þegar 

Frigg beitir Óðin bellibrögðum til þess að atburðir gangi henni í hag. Hún var honum 

auk þess ekki alltaf trú, en í Ynglingasögu Snorra Sturlusonar dvaldi Óðinn lengi í 

burtu og tóku þá bræður hans, Vili og Vé, yfir ríki hans og gengu báðir að eiga Frigg. 

Það gekk þó til baka þegar Óðinn skilaði sér heim. Í Danasögu (lat. Gesta Danorum) 

eftir danska sagnaritarann Saxa málspaka segir auk þess frá því þegar Frigg gefur 

ónefndum þræl ást sína í skiptum fyrir gylltan skartgrip. 
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5.3.1	  Orðsifjar	  

Frigg er fyrst og fremst bendluð við heimilið, bæði sem eiginkona og móðir, og 

stendur því fyrir helgi hjónabandsins og móðurástina (Grundy 2002:56). Nafn 

gyðjunnar endurspeglar þetta en Frigg er komið af hinu forngermanska *Frijjō sem er 

persónugervingur ástarinnar (de Vries 2000:143). Frekari frændorð nafnsins eru m.a. í 

fhþ. Frīja, fe. Frīg og fsax. Frī. Í íslensku eru sögnin fría/frjá ‘elska, unna’ og 

nafnorðið friður (í merkingunni ‘ást’) sömuleiðis skyld orðinu. 

Eins og frændorðin sýna vel, þá átti hér sér stað skerping, hljóðbreyting sem 

olli lengingu á forngermönsku hálfsérhljóðunum /w/ og /j/, en hin löngu hljóð 

þróuðust á tvo ólíka vegu. Á bæði norður- og austurgermönsku mál-svæðunum urðu 

þau að löngu sérhljóði + w eða j, en þau urðu hins vegar að tvíhljóði í 

vesturgermönskum málum. Þannig má útskýra hvernig frumgermanska orðmyndin 

*Frijjō varð að fnorr. Frigg, ef. Friggjar (með ggj) en að fhþ. Frīja (Friia), sem 

tilheyrði vesturgermönsku. 

Nafnið Frigg á sér þó enn eldri uppruna, en það er skylt fi. orðinu priyā 

‘eiginkona, hin elskaða, ást’ (sbr. Jan de Vries 2000:143). Þessi orð eru síðan komin 

af fie. rótinni *preiH- ‘vera nákominn eða kær’ (sbr. Wodtko, Irslinger og Schneider 

2008:569) og má rekja þau til eins og sama beygingardæmis, þ.e. *préiH-h2/      

*priH-éh2- ‘ást’ í indóevrópsku (sbr. Jón Axel Harðarson 2008:162–163). Í ljósi þess 

hve forn uppruni gyðjuheitisins kemur vel til greina að til hafi verið indóevrópsk 

gyðja með þessu nafni, eða þá að heitið hafi verið notað sem einhvers konar titill eða 

heiðursnafnbót (West 2007:144). Hin vedíska gyðja dögunar var einmitt nefnd      

priyā Diváḥ ‘elskuð dóttir Dyaus’ (himinguðs), þar sem fyrra orðið samsvarar 

Friggjarnafninu.  

Átrúnaður á Frigg hefur hins vegar þekkst utan Norðurlandanna, en áður en 

hún gekk undir því nafni var hún þekkt meðal Forngermana nokkuð sunnar sem 

fyrrnefnd Frīja, þá kona Wodans, þ.e. Óðins (Simek 1993:78). Í síðari töfraþulunni 

frá Merseburg frá 10. öld er hún nefnd ásamt fleiri goðum, sumum sem eru nú óþekkt 

með öllu. Gyðjan virðist því hafa verið mikilvæg á þessu menningarsvæði, en orðið 

frjádagur ‘föstudagur’ er komið úr vesturgermönsku, sbr. fhþ. frīatag og fe. frīgedæg 

(sjá t.d. Simek 2003:156). Það er bein þýðing á lat. diēs Veneris ‘dagur Venusar’ og 

því hefur gyðjan verið talin hliðstæða rómversku ástargyðjunnar. Þetta kemur nokkuð 

á óvart, enda er Freyja mun þekktari sem ástargyðja en Frigg, sem tengdist frekar 

hjúskap og móðurhlutverkinu. Vissulega tengist hlutverk Friggjar ástum, en það er 

töluvert ólíkara þeim frjálsu ástum sem Freyja stóð fyrir. Þetta gæti bent til þess að sú 
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gyðja sem dagurinn var kenndur við hafi gegnt víðara eða jafnvel öðru hlutverki en sú 

Frigg sem þekktist seinna á Norðurlöndum (Ingunn Ásdísardóttir 2007:229). 

Mögulega hafa einkenni hennar breyst eða þrengst við komu hennar til Norðurlanda. 

5.3.2	  Auknefni	  

Samkvæmt 35. vísu í Gylfaginningu voru fáeinar ásynjur sem fylgdu Frigg 

sérstaklega, en þær hétu Fulla, Gná, Hlín og Lofn (Gunnar Skarphéðinsson 1999:50–

51). Þessar gyðjur eru því skoðaðar með tilliti til hlutverks og hvort þær varpi frekara 

ljósi á hlutverk Friggjar, en sumir fræðimenn halda því fram að gyðjurnar séu 

auknefni eða einhvers konar framlenging af gyðjunni. 

Fulla er sögð tilheyra ásynjum, en samkvæmt Gylfaginningu er hún „enn mær 

og fer laushár og gullband um höfuð. Hún ber eski Friggjar og gætir skóklæða hennar 

og veit launráð með henni“ (Gunnar Skarphéðinsson 1999:50). Hún kemur því fyrst 

og fremst fyrir sjónir sem þjónustumey Friggjar, en hennar er lítið getið í heimildum 

að öðru leyti. Gullbandið um höfuð hennar gæti þó sýnt fram á tengingu við gull, en í 

Skáldskaparmálum Snorra er minnst á það í gullkenningu (Simek 1993:80). Þrátt fyrir 

þessar fáu upplýsingar um Fullu, hefur hún líklega fornar rætur, en hún kemur þegar 

fyrir í dróttkvæðum á 10. öld. Auk þess telja margir fræðimenn að Fulla sé sama 

gyðja og Volla, sem er getið í síðari töfraþulunni frá Merseburg, en sú gyðja er með 

öllu óþekkt að öðru leyti. Orðsifjar nafnsins Fulla virðast annars benda til fylldar af 

einhverju tagi, þ.e. gnægðar, og gæti það því verið frjósemistengt. 

 Lofn kemur fyrir í Gylfaginningu sem ein af ásynjunum, en Snorri lýsir henni 

sem mildri og góðri til áheita (Gunnar Skarphéðinsson 1999:50). Snorri gerir 

jafnframt tilraun til að útskýra orðsifjar nafnsins, en hann segir nafnorðið lof dregið af 

Lofn, enda gyðjan afar lofuð af mönnum. Þessi útskýring er reyndar samþykkt af 

fræðimönnum sem telja nafnið skylt lof (ÁBM 2008:573). Lofn kemur ekki fyrir í 

öðrum heimildum, nema sem kenning í skáldskap, og því finnst mörgum líklegt að 

hér gæti verið um auknefni Friggjar að ræða (Lindow 2001:213). 

 Gyðjan Gná er síðust á skrá Snorra yfir ásynjurnar í Gylfaginningu, þar sem 

fram kemur að hún sé hálfgerð sendimær Friggjar, sem sendi hana „í ýmsa heima að 

erindum sínum“ (Gunnar Skarphéðinsson 1999:51). Þar kemur líka fram að hún eigi 

fljúgandi hest, sem heitir Hófvarpnir. Í kjölfar lýsingarinnar kemur heldur óljóst ljóð 

frá Snorra með nöfnum sem eru ekki þekkt annars staðar. Þá segir Snorri líka að nafn 

hennar sé skylt sögninni gnæfa, en það telja fræðimenn hæpið. ÁBM (2008:261) og 

Jan de Vries (2000:177) telja að nafnið sé e.t.v. leitt af *gnawō, skylt sögninni gnýja, 
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svo merking gyðjunnar væri eiginlega ‘sú sem knýr á’ eða ‘sú sem fer með gný’. Þá 

gæti nafnið líka mögulega verið skylt fi. ghaná- ‘þrunginn, þrýstinn’ og þannig verið 

tengt gnægðum og frjósemi.  

 Hlín er með síðustu ásynjum sem Snorri gefur upp í Gylfaginningu, en þar 

kemur einungis fram að Frigg hafi hana til gæslu yfir mönnum sem hún vilji forða frá 

háska. Hlín kemur þó fyrir í dróttkvæðum frá 10. öld í kvenkenningum, svo gyðjan á 

sér nokkurn aldur og var líklega eitthvað þekkt á ritunartíma þeirra (Simek 1993:124). 

Sumir vilja þó meina að Hlín sé auknefni Friggjar, en í Völuspá er talað um „Hlínar 

harmr“ þegar Óðinn berst við Fenrisúlf í Ragnarökum en þá mun „Friggjar angan 

falla“, þ.e. Baldur (Helgi Hálfdanarson 1006:48). Ef Hlín er Frigg í þessu samhengi 

væri dauði Baldurs harmur hennar, en ef það stenst væri það eina ótvíræða dæmið um 

auknefni Friggjar (Ingunn Ásdísardóttir 2007:213). Snorri útskýrir síðan að af nafni 

hennar hafi verið leitt orðið hleinir, þ.e. ‘sá er forðast’ (Gunnar Skarðhéðinsson 

1999:51). Því eru seinni fræðimenn þó ósammála, en Hlín er talið skylt orðum eins og 

nno. lina og fe. hlinian, sem bæði merkja ‘halla sér’, en þau eru aftur skyld lat. clināre 

‘halla’ og cliēns ‘skjólstæðingur’ (ÁBM 2008:340). Þannig merkir Hlín eiginlega ‘sú 

sem er höll eða holl e-m’, og mætti því túlka Hlín sem verndargyðju, en það 

samrýmist ágætlega lýsingu Snorra í Gylfaginningu. 

 Þá má líka ítreka að Gefjun gæti verið auknefni Friggjar, eins og rætt var í 

kafla 5.2.2. En í ljósi þess að orðið er náskylt öðru þekktu auknefni Freyju, þ.e. Gefn, 

er mun sennilegra að Gefjun standi henni nær en Frigg. 

5.4	  Samanburður	  

Ýmisleg sameiginleg einkenni er að finna á milli gyðjanna Freyju og Friggjar, og því 

ekki að furða að tilgátan um að gyðjurnar séu af sama stofni hafi komið fram. 

Reyndar virðist sem ruglingur um einkenni gyðjanna hafi komið upp jafnvel á 13. öld 

þegar Snorri flokkaði goðin, en við skráningu ásynjanna í Gylfaginningu segir hann 

Frigg vera þá æðstu og er hún talin fyrst, en Freyja er sú sjötta í röðinni. Aftur á móti 

nefnir hann fyrr í ritinu að Freyja sé „ágætust af ásynjum“ (Gunnar Skarðhéðinsson 

1999:41). Hann gerir þó skýrari mun á þeim í öðrum ritum, þar sem hann lætur Frigg 

samsvara Júnó og Freyju Venusi í rómverskri goðafræði (Nässtrom 1995:105). Til að 

skerpa betur á hvað greinir gyðjurnar að, og hvað ekki, eru nöfn þeirra, hlutverk og 

einkenni athuguð nánar hér.  

Nöfn gyðjanna eru alllík, en eru þó ekki orðsifjafræðilega skyld og hvort er 

komið af sínum stofni, eins og var skýrt fyrr í kaflanum. Þau eru þó áþekk, bæði að 
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merkingu og hljómi, en bæði byrja þau á framstöðuklasanum Fr-. Það er líka töluvert 

um breytileika nafnanna í heimildum, en sumum nafnmyndum Friggjar, t.d. Frea í 

Sögu Langbarða eftir Paulus Diaconus og fhþ. Frīja, svipar óneitanlega til 

Freyjunafnsins. Adam frá Brimum nefnir síðan goðið Frey alltaf Fricco, en það lítur 

út sem veik karlkynsmynd leidd af Frigg (Grundy 2002:63). Það gæti bent til þess að 

eitt sinn hafi verið til karlkyns guðinn *Friggi, sem saman með Frigg myndaði 

tvenndargoð. Slíkt tvenndargoð ætti sér hliðstæðu í Frey og Freyju (en í því tilviki er 

kvenkynsorðið reyndar leitt af karlkynsorðinu). 

 Þótt Ingunn Ásdísardóttir (2007:227) telji ekki að gyðjurnar séu af sama 

stofni, þá telur hún ekki ósennilegt að einhver blöndun gyðjanna hafi getað orðið áður 

en ýmsar málbreytingar og blöndun þjóðflokka áttu sér stað fyrr á öldum. Hún nefnir 

fyrrnefnda tengingu Friggjarnafnsins við priyā ‘ást’ í sanskrít, en hún gæti bent til 

þess að ásynjan Frigg hafi upphaflega verið ástargyðja. Umrædd tengsl við frjádag 

styðja þá kenningu, þar sem Frigg er talin hliðstæða ástargyðjunnar Venusar. Þegar 

Friggjardýrkun barst norður til svæða þar sem Freyja var dýrkuð, t.d. í Skandinavíu 

og Englandi, gæti Frigg hafa þurft að lúta fyrir ástargyðjunni sem var þegar til staðar, 

enda ekki rúm fyrir tvær slíkar. Nöfnin Freyr/Freyja virðast líka hafa náð til 

Skandinavíu töluvert fyrr en Friggjarnafnið, en þar er að finna mikinn fjölda staða 

sem hafa verið nefndir eftir þeim, sérstaklega í samanburði við þau örfáu sem tengjast 

Frigg.  

 Stephan Grundy (2002:64–66) telur hins vegar að fleiri rök séu með en á móti 

tilgátunni um sameiginlegan uppruna. Hann heldur því fram að Freyja sé yngra nafn 

en Frigg, og sé í raun dregið af Friggjarnafninu, en sú þróun hafi einungis átti sér stað 

í Skandinavíu. Grundy nefnir líka titlakenninguna, þ.e. að Freyja í merkingunni ‘frú’ 

sé ekki eiginlegt heiti heldur vísun til konu Óðins, sem gæti aðeins verið Frigg. Slíkt 

gæti tengst fyrirbærinu „nóaorð“ (e. taboo), en á ýmsum menningarsvæðum tíðkaðist 

að vísa í goð með titlum einum og sér, þar sem ekki mátti nefna þau sínu rétta nafni. 

Þannig er því mögulegt að Freyja hafi átt sér annað sérnafn og verið eldri, ónefnd 

ástargyðja, en gyðjudýrkun á sér langa sögu í Skandinavíu.  

 Ýmis einkenni gyðjanna stangast engu að síður á við þá kenningu að þær séu 

komnar af sameiginlegum stofni, sérstaklega þegar litið er til persónulýsinga og 

einkenna þeirra. Freyja er sýnd sem óbundin gyðja holdlegra ásta og frjósemi, á 

meðan Frigg er trygg eiginkona og móðir. Þá eru líka goðaættirnar tvær greinilegt 

vandkvæði, en Frigg er ávallt kynnt sem ásynja, og í sérstaklega sterkum tengslum við 
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Óðin, en Freyja tilheyrði alltaf upphaflega vanaætt, þótt hún hafi seinna talist til  

ásynja. Þær verða reyndar báðar fyrir miklum missi, en Frigg syrgir son sinn Baldur 

og Freyja grætur fyrrum eiginmann sinn, Óð. Freyja hefur enn fremur sterk tengsl við 

galdra, þá helst við seiðinn, og gnægð almennt, nokkuð sem Frigg er aldrei sett í 

samband við. Freyja er auk þess bendluð við hernað og dauða, ólíkt Frigg (Grundy 

2002:61).  

 Það er þó ekki hægt að hunsa ýmis önnur líkindi með gyðjunum. Fyrst má 

nefna faðerni þeirra, en Fjörgynn, faðir Friggjar, virðist vera karlkyns hliðstæða 

Fjörgynjar, sem er nafn á móður Þórs, líka nefnd Jörð (Grundy 2002:59). Nánar er 

rætt um orðsifjar og uppruna Fjörgyns í kafla 7.1.3, en í stuttu máli tengir faðerni 

Friggjar hana við móður- og frjósemisdýrkun, en Fjörgyn/Fjörgynn gætu verið enn 

eitt tvenndargoðið í trúarbrögðunum, sem svipar til Freys/Freyju. Hér gæti því verið 

um að ræða bein tengsl Friggjar við vanadísina Freyju. 

 Gyðjurnar hafa auk þess báðar tengingar við Óðin, þó vissulega á nokkuð 

ólíkan hátt. Frigg er alltaf kynnt sem eiginkona Óðins í öllum heimildum, þótt 

nafnmyndir þeirra séu misjafnar, sbr. Wodan, Uodan, Wotan, Godan og  

Othinus/Othynus fyrir Óðinn, og síðan Frea, Friia, Frig/Frigga fyrir Frigg (Ingunn 

Ásdísardóttir 2007:200). Hér gæti verið að einhverjar nafnmyndir Friggjar hafi fyrir 

mistök blandast við Freyju, enda svipar nöfnunum töluvert saman þrátt fyrir að 

orðsifjafræðilegur skyldleiki sé ekki fyrir hendi. Það ber þó að ítreka að fræðimönnum 

þykir það ósennilegt. 

Á sama hátt er mikill svipur með nöfnum eiginmanna þeirra, þ.e. Óðinn og 

Óður, en þessi nöfn eru af sömu rót (ÁBM 2008:684). Nafnið Óðinn er komið af 

fgerm. *Wōðina- ‘guð ofurhrifningar, leiðslu og eldmóðs’ sem leitt er af *wōði- 

‘eldlegur ákafi, ofsahrifning’ sbr. físl. nafnorðið óðr ‘geð, órói, skáldskapur’ (sjá Jón 

Axel Harðarson 2008:160–161). Hér gæti því verið komin önnur nafnatvennd, en 

sökum skorts á heimildum hefur verið erfitt að færa rök með eða á móti þeirri tilgátu 

að þetta sé sama goðið, þótt mörgum þyki það sennilegt sökum málfræðilegs 

skyldleika (Nässtrom 2002:69). Því litla sem vitað er um Óð, s.s. að hann hafi verið 

giftur Freyju en hafi síðan horfið með öllu, svipar vissulega til Óðins. Ynglingasaga 

Snorra segir frá því þegar Óðinn var svo lengi að heiman að bræður hans, Vili og Vé, 

tóku við bæði konungdæminu og eiginkonunni Frigg, en Óðinn endurheimti það allt 

við heimkomu (Ólafur Briem 1991). Sumir fræðimenn hallast að því að hér sé um 

einhvers konar tvenndargoð að ræða (Davidson 1964:154), sem óneitanlega tengir 
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gyðjurnar eitthvað saman, þótt tengslin virðist of óljós til að hægt sé að slá nokkru 

föstu.  

 Í ljósi þess að nöfn gyðjanna eru ekki málfræðilega skyld heldur hvort af sinni 

rót, er hér tekin sú afstaða að gyðjurnar tvær hafi upphaflega verið aðskildar. Þrátt 

fyrir mikilvæg rök fræðimanna eins og Nässtrom (1995) og Grundy (2002), er frekar 

tekið undir röksemdir Ingunnar Ásdísardóttur (2007), en fjallar ítarlega um efnið í bók 

sinni Frigg og Freyja: kvenleg goðmögn í heiðnum sið. Það fer þó ekki á milli mála 

að báðar gyðjurnar hafa sterk tengsl við frjósemi, sérstaklega vanadísin Freyja, sem á 

sennilega rætur í fornri, evrópskri gyðjudýrkun. Þó virðist sem dýrkun gyðjanna 

tveggja hafi tekið breytingum í tímans rás og hún jafnvel brenglast að einhverju leyti. 

Þetta gæti stafað af samslætti goða og gyðja af ættunum tveimur, ása- og vanaætt. 
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6.	  Náttúruvættir	  og	  minni	  háttar	  gyðjur	  
Í norrænni goðafræði er að finna ýmsar frekari verur og vættir fyrir utan æsi og vani, 

m.a. dísir, álfa og jötna, sem eru leifar af eldri, heiðinni trú fyrir kristnitöku (Davidson 

1988:102). Helsta aðgreining slíkra náttúruvætta og goða fólst í átrúnaðinum, en 

ásatrúarmenn til forna tilbáðu t.d. ekki dverga eða jötna. Það eru þó til dæmi um 

tilbeiðslu náttúruvætta, en þar standa dísir í forgrunni þótt þær séu sjaldnast 

nafngreindar. Við kristnitöku hvarf þessi þjóðtrú að miklu leyti, en ýmis minni eru 

enn til staðar í örnefnum og skáldskap. Á meðan stærri goðin voru lofuð fyrir 

velgengni í bardaga og ferðalögum, þá ákallaði almenningur frekar ýmis minni, 

staðbundin goð sem veittu aðstoð í hversdagslegum aðstæðum tilverunnar. Þessar 

vættir voru langoftast nafnlausar og var vísað til þeirra í fleirtölu, og mynduðu þær 

því hópa. Þær höfðu sterkari tengsl við landið en hafið, þótt það hafi eitthvað skarast. 

Allt þetta tengir náttúruvættir sérstaklega við vanadýrkun, en sem fyrr greinir höfðu 

vanir sterk tengsl við frjósemi og gróður jarðar. Hugmyndir Gimbutas um eldri gyðju- 

og náttúrudýrkun er höfð að leiðarljósi hér, en þessar vættir gætu verið leifar af henni. 

 Ýmsar aðrar minni háttar gyðjur eru líka kannaðar hér sem falla í rauninni 

hvorki vel undir ása- og vanagyðjur né heldur náttúruvættir, en mörkin á milli goða og 

vætta er oft óljós. Slíkar gyðjur eru fyrst og fremst valkyrjur og skapanornir, en þær 

eiga þó ýmislegt sameiginlegt með náttúruvættum og eru því ræddar hér í því 

samhengi. Gyðjur af jötnaætt eru líka flokkaðar hér sem náttúruvættir, enda höfðu 

jötnar mun sterkari tengsl við náttúruna en hin goðin. Þá eru tvær gyðjur ræddar 

sérstaklega, þær Gerður og Skaði, en þær áttu báðar í sambandi við vanagoð, þá Frey 

og Njörð. Auk þess eru dísir kannaðar, ásamt nokkurs konar undirflokki þeirra, 

fylgjum og hamingjum. Hér er því umfram allt gerð tilraun til að flokka öll frekari 

minni háttar kvengoð með tilliti til hlutverks og orðsifja, en aðrar náttúruvættir sem 

voru af báðum kynjum, eins og álfar og dvergar, eru ekki með í umræðunni. 

Skyldleiki við sambærileg indóevrópsk goð er líka ræddur þar sem það á við. 

6.1	  Jötnar	  

Jötnar gegndu mikilvægu hlutverki í norrænum trúarbrögðum, en það var samt 

talsvert ólíkt hlutverki goðanna. Jötnar eru bæði stærri og sterkari en menn og að 

jafnaði afar ófrýnilegir, þótt einhverjar jötunmeyjar hafi getað þótt fríðar (Simek 

2003:165). Jötnar búa í Jötunheimi, sem er samkvæmt Eddunum ógurlegt ríki austan 

Miðgarðs, en bæði ár og Járnviður skilja þau að. Flestir jötnanna eiga heima í Útgarði, 

sem var bæði hættulegur og kaldur staður. Sú þróun varð seinna innan bókmenntanna 
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að flytja jötnaríkið töluvert norðar á bóginn, mögulega í takt við aukna þekkingu 

manna á landafræði og heimsmynd almennt (Simek 1993:149). Neikvæð ímynd jötna 

virðist auk þess hafa ágerst með kristninni, sem með tímanum tengdi jötna við djöfla 

kristinnar trúar. 

Jötnar og risar greina sig að mörgu leyti frá öðrum náttúruvættum, en ólíkt 

þeim eru jötnar jafnan sagðir búa langt frá mannabyggðum (West 2007:299). Þeirra 

meginauðkenni er líka stærðin, en þeir eru alltaf mun meiri og hrikalegri en 

mannfólkið, auk þess sem þeir eru gríðarlega sterkir en á móti nokkuð vitgrannir. 

Sumir hafa jafnframt fleiri höfuð eða útlimi en venja er, en sem dæmi má nefna að 

frumrisanum Ými er lýst sem sexhöfða í Vafþrúðnismálum. Það eru auk þess til 

nokkrir undirflokkar meðal jötna, t.d. hrímþursar og bergrisar, en þeir fara 

mestmegnis eftir búsetu. Hlutverk jötna í goðafræði virðist samt að mestu einskorðast 

við að hjálpa framvindunni í ýmsum þjóðsögum, frekar en að vera trúarlegar verur 

sem menn færðu fórnir. Þeir eru því yfirleitt hafðir í mun meiri fjarlægð en margar 

aðrar goðsögulegar verur.  

Jötnar geta þó verið vinsamlegir mönnum og eru ekki aðeins skaðlegir. 

Hlutverk þeirra í germönsku sköpunarsögunni er meiri háttar, en samkvæmt henni var 

heimurinn skapaður úr líkama jötunsins Ýmis, enda eru jötnar taldir elstir allra vera 

(Ólafur Briem 1991). Þá eru ýmis goð komin af jötnum, en Óðinn og bræður hans, 

Vili og Vé, eru synir jötungyðjunnar Bestlu (Simek 1993:149). Fjöldi goða kvænist 

enn fremur jötungyðjum, auk þess að margir jötnar girnast ásynjur. Ýmis jákvæð 

samskipti á milli jötna og ása hafa líka átt sér stað, t.d. hafa þeir mætt í veislur hvorir 

hjá öðrum. Mörkin á milli jötna og goða eru því ekki ýkja skýr, en margir jötnar eru 

líka meðal þeirra vitrustu í goðafræðinni, t.d. Mímir og Vafþrúðnir.  

Hugmyndin um jötna og risa einskorðast ekki aðeins við norræna goðafræði, 

en West (2007:297) tekur saman efni um ýmsar þjóðir og goðafræði þeirra þar sem 

minni um sams konar verur eru til. Birting þeirra er þó nokkuð mismunandi eftir 

menningarsvæðum, en svipað og í norrænni goðafræði teljast þeir sjálfstæður og 

afmarkaður flokkur eða stétt bæði í grískri og ossetískri goðafræði, en ossetíska er 

austuríranskt mál. Í menningu margra annarra þjóða, t.d. keltneskri, baltneskri og 

slavneskri goðafræði, koma risar hins vegar aðeins fyrir sem stakir einstaklingar. Þá 

eru önnur stór indóevrópsk skrímsli sem eiga ýmislegt sameiginlegt með jötnum, sbr. 

þríhöfða indóíranska drekann Viśvarūpa Aži Dahāka og hina grísku Hýdru með sín 

fjölmörgu og nánast óteljanlegu höfuð (West 2007:300). Þá er líka norræni hesturinn 
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Sleipnir með átta fætur, en hann er einmitt afkvæmi jötnahestsins Svaðilfara. Sökum 

ýmissa sambærilegra einkenna telur West að þessar vættir eigi sér allar sameiginlegan 

uppruna í indóevrópskri goðafræði. 

Orðið jötunn (fnorr. jǫtunn) merkir ‘risi, þurs, stórvaxinn maður’ og á sér 

fjölda frændorða sömu merkingar, þ. á m. hið fær. jøtun, d. jætte og fe. eoten (ÁBM 

2008:437). Í eldri lþ. má líka finna orðið eteninne en í merkingunni ‘galdranorn’, og 

finn. orðið etana, etona ‘snigill, ormur, illmenni’ er mögulega einnig tengt því. Jötunn 

er komið af *etuna- og þýðir eiginlega ‘sá sem étur, átvagl’ en íslensku orðin át, éta, 

jata og æti eru skyld því.  

Hin nafngiftin sem var oft notuð um risa er orðið þurs, en ÁBM (2008:1203) 

gefur upp ýmis sambærileg orð í nágrannamálum, t.d. hið nno. tuss 

‘neðanjarðarvættur’, fd. þors ‘risi’ og sæ. máll. tuss ‘heimskingi’, en hér kemur fram 

að orð tengd risum eru oft notuð um einfeldninga. Orðið þurs er komið af *þurisa-, 

eða *þurasa- og er oftast tengt orðunum þyrja, þura og þvari, sem mynduð eru af ie. 

rótinni *tu̯er-, *tur,- en þurs kann upphaflega að hafa haft merkinguna ‘sá sem snýst 

eða ryðst um’. Það er líka til rún sem heitir þurs og var „miskarún“ í göldrum 17. 

aldar þar sem hún var rist til óreiðu og eyðileggingar og því talin hættulegasta rún 

starfsrófsins (Simek 1993:285). Heitið þurs hefur því töluvert neikvæðari tengingar en 

jötunn, en í ljósi þess hve mörg germönsk frændorð bæði heitin eiga virðist 

hugmyndin um risa hafa verið til staðar á germanska menningarsvæðinu á 

meginlandinu. 

6.1.1	  Gerður	  

Gerður var dóttir jötunsins Gymis og því af jötnaætt, en bæði Eddukvæðið Skírnismál 

og Völuspá segja frá því þegar Freyr bað um hönd Gerðar. Sagan hefst á því að Freyr 

sest í Hliðskjálf, en það er hásæti Óðins þar sem hægt er að sjá um heima alla (Simek 

1993:123). Þar á Freyr að hafa séð Gerði og orðið svo ástfanginn af henni, að hann 

hvorki svaf né át dögum saman (Lindow 2001:121). Njörður faðir hans sendi því að 

lokum Skírni, skósvein Freys, til Jötunheima og sótti hann þar Gerði. Það tókst þó 

aðeins með göldrum, nánar tiltekið hinum gullnu eplum Iðunnar, auk formælinga, 

enda var Gerður treg til (Davidson 1964:165). Hún lét þó undan og hitti Frey níu 

nóttum síðar í gerðinu Barra, en þau giftast í kjölfarið.  

Fyrir utan söguna um ráðahag þeirra Freys, er Gerðar lítið getið í heimildum, 

en ýmsar tilgátur um nafn hennar og tilgang innan trúarbragðanna hafa verið settar 

fram. Árið 1909 hélt Magnus Olsen því fram að sagan um brúðkaup þeirra táknaði 
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hieròs gámos2 (gr. fyrir ‘heilagt hjónaband’), sem tengist frjósemisdýrkun. Þar telur 

hann Gerði tákna jörðina, sem með hjálp Skírnis (þ.e. sólargeislanna) hittir Frey (þ.e. 

himininn) á leynistaðnum Barra (þ.e. fræ, sæði). Gifting þeirra er því sameining jarðar 

og himins, sem er hið heilaga hjónaband. Olsen byggir tilgátu sína á nafni Gerðar, 

sem hann telur merkja ‘gyðja ræktaðs lands’ og skylt fnorr. orðinu garðr (þ.e. *garðiō 

eða *garðī), en ÁBM (2008:241) telur þann uppruna einnig líklegan. Turville-Petre 

(1975) tekur í sama streng og segir Gerði standa fyrir akurinn, eða jörðina, sem hafi 

verið fangi vetrarins, þ.e. hrímþursanna. Í þessari túlkun er hægt að finna líkindi með 

Gerði og gyðjunni Nerthus, sem táknar móður jörð (sjá nánari umræðu um hana í 

kafla 7.1.1). 

Tilgáta Olsens hefur þó sætt gagnrýni, en orðsifjar hans þykja bæði hæpnar og 

langsóttar, og virðast í meginatriðum hafa verið settar fram til að þær styðji tilgátuna 

um heilaga hjónabandið (Lindow 2001:121). Þeirri túlkun hefur verið hafnað á þeim 

forsendum að nafnið Gerður hafi verið notað sem kvenmannsnafn að fornu, en á þeim 

tíma mátti ekki skýra beint eftir goðum og gyðjum, svo það hefur ekki getað verið 

goðslegt. Lotte Motz (1981) hafnaði líka þessari greiningu en í grein sinni um Gerði 

rennir hún stoðum undir þá tilgátu að nafnið merki ‘sú sem er vernduð með því að 

umgirða hana’ og því sé tenging nafnsins við orðið garður fólgin í verknaðinum ‘að 

girða’, en ekki í merkingunni ‘umgirt frjósamt land’. Gifting Gerðar og Freys sé því 

ekki frjósemisathöfn, en hún telur þetta vera táknræna sögu af undirgefni hins 

kvenlega, sem hún telur að jötnarnir standi fyrir, en æsir tákni karleðlið. Lindow 

(2001:139) tekur undir þetta og segir þetta vera eitt fjölmargra skipta þar sem lægra 

hlutskipti vana er áréttað og æsir fái það sem þeir girnast. Æsir geta tekið sér 

eiginkonur úr röðum vana, en sjálfir vanirnir, t.d. Freyr, þurfi að líta til jötnanna í 

þeim efnum.  

Nässtrom (1995:116) heldur því auk þess fram að sagan af áðurnefndri 

þvingun Gerðar til að hitta og giftast Frey hafi sambærilega uppbyggingu og gríska 

sagan af Circe og Ódysseifi, en til þess notar hún samindóevrópska þrískipan 

Dumézils. Í Skírnismálum kemur fram að Skírnir, skósveinn Freys, hafi notað þrjár 

aðferðir til að ginna Gerði: hið fyrst var að lofa gulli (þriðja hlutverk, búskapur og 

handverk), síðan tók hann fram sverð (annað hlutverk, hernaður) og síðast notaði 

hann töfra eða álög (fyrsta hlutverk, prestar og spádómar) sem virkuðu að lokum.  
                                                
2 Hugtakið hieròs gámos er reglulega notað í fræðunum og stendur oftast fyrir 
sameiningu guðs og gyðju, þá sérstaklega himins og jarðar, en það kemur reglulega 
fyrir í goðsögum gróður- og jarðardýrkenda (Simek 1993:120). 
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Nässtrom (1995) heldur því samtímis fram að Gerður geti verið auknefni 

Freyju, æðstu gyðjunnar, en báðar gyðjurnar hafa sterk tengsl við jörðina og frjósemi, 

nokkuð sem einkennir vani. Þar sem báðar gyðjurnar voru vanaættar séu þær gömul 

minni um fyrrnefnda eldri gyðjudýrkun sem var til staðar á Norðurlöndum öldum 

áður. Lítið hafi verið vitað um þennan mögulega sameiginlega uppruna gyðjanna á 

þeim tíma þegar Snorri Sturluson safnar saman efni í sín rit um norræn trúarbrögð. 

Hvort sem það stenst eða ekki, virðist Gerður a.m.k. tengjast mjög vana- og 

gróðrardýrkun. 

6.1.2	  Skaði	  

Í Eddukvæðunum segir að Skaði sé dóttir jötunsins Þjassa og hafi búið í Þrymheimi 

(Simek 1993:212). Snorra-Edda er ítarlegri og segir frá því þegar Þór myrti föður 

hennar og að Skaði hafi í kjölfarið ferðast vopnuð til Ásgarðs í þeim tilgangi að hefna 

sín. Æsir hafi hins vegar viljað skapa frið og boðið henni að kjósa sér eiginmann úr 

röðum ása, en hún gæti aðeins valið hann með að sjá á þeim fæturna eina. Skaði 

gekkst við því og kaus í kjölfarið fætur sem hún taldi tilheyra Baldri, en hann þótti 

fegurstur allra ása. Þá kom hins vegar í ljós að þetta voru fætur Njarðar. Skaði stóð 

við sinn hluta samningsins og þau Njörður hófu hjúskap. Það kom hins vegar fljótt í 

ljós að dvalarstaður hjónanna varð vandamál, en Njörður átti bjó í Nóatúni, sem sneri 

að hafinu; þar gat hann líka veitt. Skaði kaus hins vegar frekar að búa í fjöllunum í 

bústað föður síns, Þrymheimi. Þau gerðu þá málamiðlun að dvelja í níu daga í senn á 

hvorum staðnum, þ.e. Nóatúni og Þrymheimi, en það entist ekki lengi og Skaði flutti 

aftur til síns heima. Þrátt fyrir óhamingjusamt hjónaband er Skaði móðir Freyju og 

Freys skv. Ynglingasögu Snorra Sturlusonar (Lindow 2001:270), en þau hafa líka 

verið talin börn ónefndrar systur Njarðar (Simek 1993:75).  

 Uppruni nafnsins Skaði er nokkuð óljós, en ÁBM (2008:824) nefnir möguleg 

tengsl við orð á borð við gotn. skadus ‘skuggi’ sem gætu bent til að Skaði hafi verið 

gyðja myrkurs og undirheima. Samkvæmt annarri tilgátu er nafnið skylt lat. scatēre 

‘vella fram’ og þ. máll. schâden ‘gefa góða uppskeru (um korn)’, en í því samhengi 

væri Skaði einhvers konar gróður- og frjósemisgyðja. Síðan tengja aðrir gyðjuheitið 

við nafnorðið skaði í þekktari merkingu, þ.e. ‘tjón, skemmd, meiðsl’. Það eru til ýmis 

örnefni í Skandinavíu sem virðast tengjast gyðjunni, t.d. Skadevi, Skedvi og fleiri sem 

hefjast á Ska- og Skada- (Simek 1993:212, Jan de Vries 1957:339). Staðarheitin eru 

flest í Svíþjóð, sem gæti bent til sérstakrar dýrkunar gyðjunnar þar, en það er þó ekki 

vitað með vissu. Simek nefnir auk þess þá tilgátu að nafn Skaða sé tengt Skáni, sem 
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Skandinavía heitir eftir, og hún hafi þá verið höfuðgoð þar. Sú hugmynd á uppruna í 

lýsingum Pliniusar eldri, en í riti sínu Naturalis Historia frá 1. öld nefnir hann eyju 

nokkra í norðri „Scatinavia“, en lýsingunum svipar mjög til Skáns (Nässtrom 

1995:51). Í kjölfarið komu því hugmyndir fram um að merking hins endurgerða 

*Skadin-awjō væri í raun ‘eyja Skaða’ eða ‘eyja í skugga’, og nafnið tengdist því 

gyðjunni Skaða. Sumir vilja enn fremur tengja Skaða við jörðina, og líta þá á hana 

sem einhvers konar jarðar- og frjósemisgyðju. Þessar orðsifjar hafa hins vegar verið 

mikið gagnrýndar og tilgátan um að *Skadin-awjō merki ‘hættuleg eyja’ telst mun 

sennilegri meðal örnefnafræðinga, en hún vísar til þess að hættuleg rif eru með fram 

ströndinni. 

  Í sumum heimildum er vísað til Skaða sem öndurdísar (fnorr. ǫndurdís) en 

öndur merkir ‘skíði’ og gæti Skaði því hafa verið dýrkuð sem einhvers konar 

snjóskíðadís (de Vries 1957:336). Þá er tekið fram að hún fari reglulega á veiðar 

vopnuð boga og örvum, en í því samhengi má nefna annað norrænt goð sem lýst er á 

sambærilegan hátt, en það er ásinn Ullur. Samkvæmt Snorra-Eddu er hann bæði 

bogfimur og skíðfær, auk þess fær hann oft viðurnefnið öndurás, þ.e. ‘skíðagoð’. Það 

eru fáar heimildir um goðið Ull utan Norðurlanda, en á Skáni í Svíþjóð eru nokkur 

staðarheiti sem virðast nefnd eftir goðinu og gefa til kynna dýrkun hans (Simek 

1993:237). Því eru nokkur líkindi með Skaða og Ulli hvað varðar helstu einkenni og 

vé, en sumir fræðimenn telja að þau séu systkini eða mögulega tvenndargoð, þótt 

ekkert í heimildum eða orðsifjum styðji þá tilgátu. Á móti eru margir sammála um 

tengslin á milli Skaða og grísku gyðjunnar Artemis, en hennar megineinkenni voru 

einmitt veiðar með boga og örvum (Jordan 2004:46). Þá nefnir Davidson (1993:61) að 

Skaði gæti líka verið tengd Samaþjóðflokknum nyrst í Skandinavíu, en Samar eru 

einmitt þekktir fyrir skíði og bogfimi. Ef svo er gæti sagan um skilnað Njarðar og 

Skaða táknað klofningu átrúnaðar á svæði þjóðflokksins sem leiddi annars vegar af 

sér dýrkun hennar og hins vegar dýrkun Njarðar, þ.e. vanadýrkunar. Reyndar nefnir 

Davidson (1998:129) líka að sagan um vansælt hjónaband þeirra eigi sér mögulega 

hliðstæðu í indverskum söngljóðum um gyðjuna Nandadevī, en hún undi sér illa í 

fjöllunum með eiginmanni sínum Śiva. 

Þrátt fyrir að öllum heimildum beri saman um faðerni Skaða, þ.e. jötuninn 

Þjassa, og að hún hafi gifst vanagoðinu Nirði, segir Snorri Sturluson hana vera ásynju. 

Njörður var vissulega kominn í tölu ása þegar hjónaband þeirra átti sér stað, en auk 

þess hefur Skaði tengsl við bæði Loka og Óðin, tvo helstu æsina. Í fyrrnefndri athöfn, 
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þar sem Skaði semur við æsi vegna morðs þeirra á föður hennar, bætti hún við þeim 

skilmála að einhver ásanna skyldi láta hana hlæja, en það taldi hún ómögulegt 

(Lindow 2001:268). Þá batt Loki reipi við skegg á geit og festi hinn enda reipisins við 

eigin hreðjar, og áttust þau þannig við, hann og geitin, með þónokkrum látum, og svo 

endaði Loki í kjöltunni á Skaða, sem hló þá og sáttmálinn gekk eftir. Skaði kemur 

síðan við sögu í Lokasennu, en það er hún sem setur eitrið fyrir ofan Loka, sem liggur 

bundinn fyrir neðan. Þar kemur líka fram að Loki hafi sagst eiga hlut í morði föður 

hennar og það gæti útskýrt eitrið, en hann heldur því einnig fram að þau hafi framið 

hjúskaparbrot, þótt Simek (1993:212) ítreki að Loki saki svo til allar ásynjur um slíkt 

og það sé því líklega ómarktækt. Hins vegar segir í Ynglingasögu að Skaði hafi átt 

börn með Óðni, en það var ekki fyrr en eftir aðskilnað þeirra Njarðar. Þá er líka talið 

að af þeim sé komin ætt Hákonar jarls, en það er enn ein tilraunin til að gefa 

höfðingjum goðsögulegan uppruna. 

Í stuttu máli er Skaði afar óljós gyðja, en hlutverk og vægi hennar er ekki skýrt 

út frá heimildum. Orðsifjarnar gefa heldur engar ótvíræðar vísbendingar hvað það 

varðar, en það er þó á hreinu að hún telst upprunalega til jötna skv. heimildum og var 

þannig fyrir utan heim ása og vana. Þrátt fyrir hugmyndir um möguleg tengsl hennar 

við vani og frjósemisdýrkun, þá eru helstu einkenni hennar töluvert á skjön við ímynd 

þeirra um gróður og dýrkun jarðar (Nässtrom 1995:52). Skaði virðist hafa haft sterk 

tengsl við villta náttúru, ísilögð fjöll, kuldann og myrkrið, auk þess að nafnið sjálft 

gæti merkt ‘tjón, skemmd’. Þetta eru þættir sem benda frekar til eyðileggingar, ólíkt 

gnægð og frjósemi vana. Skaði gæti engu að síður verið minni um forna gyðjudýrkun 

á svæðinu, þó ótengda vönum, sem hefur ekki varðveist betur en svo að engin 

ummerki er nú að finna. Það þykir því ekki ljóst hvort dýrkun hennar hafi tengst 

gyðjudýrkun fyrri tíma, en Nässtrom (1995:76) nefnir þó Skaða sem mögulega 

birtingarmynd æðstu gyðjunnar í norðri, en Skaði er margslungin og hefur ýmis 

einkenni hennar.  

6.2	  Dísir	  

Það er ekki auðvelt að skilgreina heitið dís með vissu, fyrir utan að það einskorðast 

við kvenkyns goðmögn.3 Hversu vítt hugtakið nær er enn erfiðara að segja til um, en í 

heimildum er það notað jafnt yfir æðri gyðjur sem og minni háttar náttúruvætti. Fyrr á 

öldum virðist þó sem heitið hafi ekki vafist fyrir fólki, jafnvel á ritunartíma sagnanna 
                                                
3 Fyrir nánari umræðu um hlutverk og flokkun dísa, sem og annarra minni vætta, er 
vísað til BA-ritgerðar Kristrúnar Hildar Bjarnadóttur (2014).  
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á 13. öld, þar sem það er aldrei skilgreint nánar (Gunnell 2000:130). Það hefur því 

reynst nútímafræðimönnum erfitt að flokka nákvæmlega þau kvengoð sem gætu 

tilheyrt dísum, en í heimildum er hugtakið líka notað á ólíkan hátt. Í Eddukvæðum eru 

valkyrjur t.d. nefndar Herjans dísir, þ.e. ‘dísir Óðins’ (Lindow 2001:95). Aðrir 

höfundar nota dís jöfnum höndum fyrir fylgjur, en það voru persónulegar verndar-

vættir sem voru í senn sálir dauðra kvenna (Turville-Petre 1975:221). Þá vísar 

dísarheitið sums staðar til norna, sem voru tengdar örlögum dauðlegra manna, og enn 

annars staðar þýðir dís einfaldlega ‘kvenkyns goð’ eða jafnvel bara ‘kona’. Hér er 

dísarhugtakið athugað í víðu samhengi, en áðurnefndar fylgjur, nornir og valkyrjur fá 

sérstaka umræðu seinna í kaflanum. 

Öðru framar skera dísir sig frá öðrum náttúruvættum goðafræðinnar vegna 

tilbeiðslu, en fórnfæring til dísa tíðkaðist á Norðurlöndunum, nefnd dísablót og voru 

stunduð í forneskju (sjá nánari umræðu hjá Turville-Petre 1975:221, Gunnel 2000:120 

og Simek 2003:126). Það er ekki mikið vitað um sjálfa framkvæmdina, en þau voru 

tengd annaðhvort síðhausti eða upphafi vetrar, og þeim fylgdu mikil hátíðarhöld og 

drykkja. Blótið var oftast haldið í einkahúsum, en í Heiðreks sögu er einmitt slík 

lýsing þar sem sagt er frá konu sem dreypir blóði á altari (fnorr. hǫrgr ‘blótstallur’) 

seint að kvöldi, en þetta minnir óneitanlega á dreypifórnir4. Slík dísablót voru reyndar 

ekki stunduð á Íslandi, en samkvæmt heimildum virðast Íslendingar ekki hafa flutt 

þessa trúariðkun með sér frá Noregi (Simek 1993:52). Á meginlandinu var t.d. 

dísaþing í Uppsölum í Svíþjóð, haldið ár hvert við þorra (í byrjun febrúar), en í 

Noregi var dísablót haldið nokkuð seinna, í vorbyrjun. Snorri Sturluson nefnir eitt 

sinn dísablótið í Uppsölum í lýsingu sinni á siðum Svía og notar m.a. orðið dísarsalr 

tengt því, sem gæti gefið til kynna að dísunum hafi verið reist hof eða álíka blóthús. 

Hér bendir Gunnell (2000:135) líka á að forliðurinn er í eintölu (þ.e. dísarsalur, ekki 

dísasalur) og virðist því salurinn vera tileinkaður einni, ákveðinni dís. Dísablótin voru 

hvað mest stunduð í Svíþjóð, en örnefnin gefa til kynna að átrúnaðurinn eigi sér 

fornar rætur sem nái út fyrir Norðurlöndin. Það eru þó einhver ummerki um 

dísadýrkun á Íslandi, þá helst í örnefnum, en dæmi um það eru Landdísasteinar á 

Vestfjörðum. Þeir voru taldir bústaðir verndarvætta en lengi vel mátti ekki ærslast eða 

slá gras þar í kring, eða allt fram á nítjándu öld (Simek 1993:153). 

                                                
4 Dreypifórnir (e. libation) voru stundaðar hvarvetna á indóevrópska menningar-
svæðinu og gekk út á að hella vökva, t.d. vatni eða mjólk, á líkneski guðsins sem 
tilbeiddur var. Heiti, framkvæmd og tilgangur aðgerðarinnar er þó nokkuð mis-
munandi eftir svæðum (Mallory og Adams 1997:351). 
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 Uppruni orðsins dís er álíka óljós og fyrirbærið sjálft. Merking þess er sögð 

vera ‘gyðja, kvenkyns goðvera’ (sjá bæði ÁBM 2008:115 og Jan de Vries 2000:77), 

en sem fyrr segir á sú merking við um fjölda kvengoða. Samkvæmt einni tillögu 

tengist orðið dís fi. dhiṣáṇā ‘(kvenkyns) goðvera’ sem og dháyati ‘gefur að sjúga’, en 

skyld orð eru t.a.m. fsæ. dīa (s.m.) og ísl. dilkur. Önnur hugmynd tengir dísarheitið 

við fi. dhyāti ‘sér, hugsar’, sbr. dhiyasāná- ‘athugull’ og sömuleiðis gotn. filu-deisei 

‘kænska’. Fyrri tillagan væri hér í samræmi við hin miklu tengsl dísa við kvengoð. 

Eldri hugmyndir eru um að orðið dís tengist fhþ. itis, fsax. idis og fe. ides ‘kona’, en 

þau kunna upprunalega að hafa vísað til ákveðinnar gerðar af gyðju (Simek 1993:52). 

Í fyrri töfraþulunni frá Merseburg koma þessi orð einmitt fyrir og vísa þá til kvenna 

sem aftra stríðsmönnum, en Turville-Petre (1975:277) segir þetta þó ekki þurfa að 

vera sama fyrirbærið og dís, þrátt fyrir augljós líkindi með nornum og valkyrjum. 

Erfiðast við þennan samanburð er hljóðfræðileg tenging orðanna. 

Sökum tengsla við kveneðlið virðist líka vera samband á milli dísa og 

frjósemi. Margir germanskir þjóðflokkar tilbáðu ýmis kvenleg goðmögn, en 

átrúnaðurinn tilheyrir vesturgermönsku matrónudýrkuninni og gæti því dísadýrkunin 

verið tengd henni (sjá m.a. Simek 1993:52 og Turville-Petre 1975:227). Þessi 

kvengoð voru frjósemisgyðjur sem og persónulegar verndarvættir og hernaðargyðjur. 

Heilagur Beda segir frá veigamikilli engilsaxneskri hátíð sem hét mōdraniht 

‘mæðranótt’ og var tengd jólunum og haldin í ársbyrjun, og er hún án efa hátíð 

fyrrnefndrar dýrkunar. Átrúnaðurinn spannaði bæði germönsk og keltnesk menningar-

svæði, en til eru yfir þúsund skurðgoð og áletranir á tungumálum þessara svæða, en 

þau minna mjög á dísir, nornir og valkyrjur norrænu goðafræðinnar (Lindow 

2001:224). Oftast nær eru þar sýndar þrjár konur haldandi á körfu eða ávöxtum, en 

stundum líka við brjóstagjöf. Talið er að þessi matrónugoð gætu hafa komið frá 

Rómverjum, en þeir áttu íkon af minni háttar goðum, sem oftast höfðu svæðisbundin 

nöfn (Davidson 1988:108). Þessi goð voru reyndar af báðum kynjum, en þau voru oft 

sýnd þrjú saman, og minnir það á matrónudýrkun Germana. Þar sem margir 

germanskir og keltneskir þjóðflokkar þáðu þessi rómversku smágoð að láni, er 

stundum erfitt að gera greinarmun á upprunalegum, staðbundnum goðum, þ.e. að 

greina þau sem tengjast matrónudýrkuninni frá þeim sem komu að utan. Þessi gyðju- 

og frjósemisátrúnaður minnir óneitanlega á vanadýrkun, en Davidson telur ástæðu til 

að halda að dísir og aðrar minni landvættir hafi allar verið dýrkaðar sameiginlega af 

fyrstu landnámsmönnunum. 
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 Norrænar heimildir vísa þó furðu sjaldan í dísir og þeirra einkenni af nokkurri 

nákvæmni. Eitt veigamesta hlutverk dísa er þó að finna í Þiðranda þætti ok Þórhalls, 

sem er hluti af sögu um Ólaf Tryggvason í 14. aldar handriti (Lindow 2001:96). Þar 

koma fyrir bæði níu svartklæddar og níu hvítklæddar dísir og ráðast þær fyrrnefndu á 

Þiðranda, en hinar reyna að hjálpa honum. Þær koma þó of seint og er Þiðrandi að 

lokum ráðinn af dögum. Ekki er vitað hvað veldur illsku dísanna, þó sumir telji að 

Þiðranda hafi láðst að halda dísablót, en þess er hins vegar ekkert getið í sjálfum 

textanum. Það eina sem hægt er ráða með vissu af sögunni er að á 12. og 14. öld gera 

lærðir rithöfundar ekki lengur mun á dísum og fylgjum, en bæði heitin eru notuð sitt á 

hvað í handritinu um fyrrnefndar verur. Auk þess vekur athygli að dísirnar í sögunni 

geta sýnt af sér bæði velvild og tortímingu, en tvöfalda eðlið minnir gjarnan á 

valkyrjur. 

Dísir voru ekki nafngreindar og vísaði heitið þannig í eina heild kvengoða, auk 

þess að dís var ekki sérnafn í sjálfu sér (Gunnell 2000:130). Heitið kemur hins vegar 

stundum fyrir sem viðliður nafna í heimildum, en tvö þekkt kvengoð eiga viðurnefni 

af þessari gerð. Sú fyrri er Freyja, en sem fyrr segir (í kafla 5.2.2) fær hún auknefnið 

Vanadís í Gylfaginningu Snorra-Eddu, sem Simek (1993:249) telur að þýði 

einfaldlega ‘gyðja af vanaætt’. Þá er líka mögulegt að Freyja hafi haft tengsl við 

dísirnar, enda var gyðjan líka tengd frjósemidýrkun eins og þær. Hún gæti þannig hafa 

verið álitin æðsta dísin, jafnvel sú sem dísarsalur vísar í (sjá hér að ofan). Turville-

Petre (1975:175) þýðir reyndar Vanadís sem ‘gyðja Vana’ (e. goddess of the Vanir) 

en hann tekur þó undir þá túlkun að líta megi á Freyju sem æðstu gyðju dísa. Skaði er 

síðan seinni gyðjan sem hefur auknefni með viðliðnum -dís en hún er sem fyrr greinir 

af jötnaætt. Eins og nefnt var í umræðunni um Skaða, vísar Snorri Sturluson í 

Ynglingasögu til Skaða sem öndurdísar ‘skíðadís’, en hún bjó að hluta til uppi í 

fjöllum og ferðaðist um á skíðum (Lindow 2001:96). Í Ynglingatali er ein jódís líka 

nefnd, en það orð er almennt talið merkja ‘hestadís’ og þá vísa í Hel (Turville-Petre 

1975:226). Hestar stóðu jafnan fyrir dauða og tengdust þannig gyðju undirheimanna. 

Dísir höfðu líka sterk tengsl við dauðann, en sem áður segir helst frjósemis- og 

jarðarátrúnaður reglulega í hendur við dauðann, sbr. greftrun hinna látnu.  

6.2.1	  Fylgjur	  og	  hamingjur	  

Í umræðunni um dísir voru fylgjur nefndar, en þær gegna afmörkuðu hlutverki. Þetta 

voru kvenkyns verndarvættir sem voru reglulega fyrirboðar einhvers válegs, en þær 

voru ósýnilegar og birtust því einungis í draumum eða sýnum manna (Simek 
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1993:80). Í norrænum heimildum var fylgjum lýst sem sálum dauðra kvenna sem voru 

ekki lengur fastar við efnislega líkamann, en þær festu sig oftast við eina manneskju 

eða ætt. Fylgjur eiga það því sameiginlegt með dísum að vera ávallt kvenkyns (t.d. 

talað um ‘fylgjukonu’ í Hallfreðar sögu) og þær eru aldrei nafngreindar, en þær skera 

sig að öðru leyti nokkuð úr. Enginn átrúnaður tengist fylgjunum svo engin blót voru 

haldin þeim til heiðurs (Turville-Petre 1975:227). Auk þess hafa engin staðarheiti 

fundist sem mynduð eru af nafni þeirra en hið sama gildir ekki um orðið dís. Fylgjur 

virðast líka hafa staðið nær manninum og jafnvel verið álitnar hluti af honum, sem  

framlenging eða eins konar sálartvíburi. Fylgjur hafa því greinilega gegnt veigameira 

hlutverki í trúarbrögðunum en dísir. 

Uppruni orðsins fylgja hefur verið umdeildur. Merkingin ‘andi sem fylgir, 

verndarandi’ er þó sá skilningur sem bæði miðaldahöfundar og samtímafræðimenn 

leggja á orðið, enda er það skylt sögninni fylgja ‘vera í för með’ (Turville-Petre 

1975:228). Sambærileg orð sömu merkingar í nágrannamálum eru m.a. d. følge, fe. 

fylgan, folgian (ne. follow), fhþ. folgēn og fsax. folgōn (ÁBM 2008:218). Þá þykir 

afar líklegt að þarna séu líka tengsl við samhljóma kvk. no. fylgja ‘fósturhimna’, þ.e. 

líffærið sem tengir móður og fóstur. Sé gengið út frá þeirri merkingu telur Jan de 

Vries (2000:148) mögulegt að orðið fylgja sé skylt so. fela ‘leyna, dylja’. Undir þetta 

tekur ÁBM (2008:218) og bætir við að fylgja hafi þá áður haft merkinguna ‘að skýla, 

hlífa, verja árásum (aftan frá), vernda’. Einfaldast er þó að líta svo á að fósturfylgjan 

sé það sem fylgi barninu. Einnig hefur orðið verið tengt við kymbr. ōl ‘fótspor’ og 

olaf ‘síðastur, en það þykir ólíklegra. Turville-Petre (1975:228) segir fylgja í 

líffræðilegri merkingunni vera skylt kvk. no. fúlga ‘hrúga, þunnt lag af heyi’, sbr. no. 

folga ‘húð, lag’. Orðsifjarnar eru því í samræmi við þau persónulegu tengsl sem 

fylgjur höfðu við mennina.  

Hamingjur eru framlenging af fylgjum og virðast þær hafa haft enn afmarkaðri 

einkenni. Fylgjur gátu verið boðberar góðra eða voveiflegra hluta, t.d. barnsburðar 

eða dauða, en hamingjum fylgdi ávallt gæfa (Davidson 1993:119). Simek (1993:105) 

segir hamingjur vera persónugerða gæfu þeirra sem þær fylgdu og þannig jákvæðar 

verndarvættir. Þó segja ekki allar heimildir þær vera í mannslíki en stundum birtast 

þær í dýramynd. Hamingjur hafa því líka sterk tengsl við hamskipti. Simek telur líka 

mögulegt að hamingjur hafi upphaflega verið sálir utan líkamans en hafi svo með 

tímanum tekið á sig persónugervingu, bæði mannslega og dýrslega, og þá ímynd 

verndarvætta. Ólíkt fylgjum gátu hamingjur hins vegar slitið sig frá þeim manneskjum 
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eða ættum sem þær fylgdu, þó oftast í kjölfar dauða viðkomandi, en fólk gat einnig 

lánað hamingjur sínar til annarra (Turville-Petre 1975:230).  

Orðsifjarnar styðja einmitt þetta hlutverk hamingja. Merkingin ‘gæfa, heill, 

gifta’ samsvarar því happi sem hamingjur stóðu fyrir og er jafnframt sá skilningur 

sem mælendur nútímaíslensku leggja í orðið (ÁBM 2008:303). Orðið hamingja er 

hins vegar upphaflega *ham-(g)engja, samsett af forliðnum hamur (fnorr. hamr) og 

viðliðnum ganga, svo úr verður merkingin ‘vættur sem tekur á sig ham eða gervi, 

fylgja’. Sumir telja mögulegt að hér sé hamur frekar notað í líffræðilegu merkingunni 

‘fósturhimna, fylgja’, sem ýtir undir þá hugmynd að hamingjur séu vættir sem fylgja 

manni náið allt frá fæðingu, en það telja aðrir ósennilegt. 

Fylgjur eru því nokkuð óskýrar hvað varðar uppruna og hlutverk, en þær eiga 

greinilega margt sameiginlegt með dísum. Hvort þær eru hluti eða leifar af 

vanadýrkun er þó öllu óljósara, en ólíkt dísum og vönum sem tilheyrðu landinu voru 

fylgjur tengdar ákveðnu fólki eða ættlegg. Það fer þó ekki á milli mála að hugmyndin 

um náttúru- og verndarvættir var afar mikilvæg fólkinu sem var uppi á Víkingaöld 

(tímabilinu frá um 800–1050 e.Kr.). 

6.3	  Örlagagyðjur	  

Íslendingasögurnar vísa reglulega í seiðinn, töfra sem tengjast spákonum og völvum, 

en þetta gefur til kynna að slík fyrirbrigði voru mikilvæg í Skandinavíu fyrir 

kristnitöku (Davidson 1988:160). Lýsingar á spádómsathöfnum eru eitthvað 

mismunandi eftir heimildum, en það er þó alltaf kona sem framkvæmir seiðinn og 

situr hátt fyrir ofan áheyrendur á einhvers konar stalli. Spákonur áttu að öðlast sýn í 

gegnum anda handan heimsins og fá þannig m.a. upplýsingar um örlög manna, 

komandi árstíð eða aðra mikilvæga viðburði í samfélaginu. Völvan sem er sögumaður 

Völuspár er gott dæmi um slíka spákonu sem tjáir sig um komandi tíð. Þessar 

spákonur minna hér aftur á móðurgyðjuna, þá sem spáir fyrir um framtíð þeirra. 

 Í norrænni goðafræði voru það einkum tvær gerðir af gyðjum sem tengdust 

örlögum manna, en það voru annars vegar skapanornir og hins vegar valkyrjur. 

Þessum gyðjum er lýst sem bæði velviljuðum og óvinveittum í skáldskap, og stundum 

líka ógurlegum og miklum í útliti. Þessar samsvaranir eru sennilega af ásettu ráði og 

vísa þannig í tvíeðli örlaganna. Þær eru stundum flokkaðar með dísum, enda stundum 

vísað í þær sem slíkar í heimildum (de Vries 1957:297). Sem fyrr segir þykir hins 

vegar óljóst hvaða gyðjur dísarhugtakið nær yfir, svo nornir og valkyrjur eru hér settar 

í eigin flokk, enda eiga þær báðar hlutdeild í örlögum manna. Hérna er því gerð grein 
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fyrir þessum tveimur gyðjuflokkum með hliðsjón af hlutverki og heiti, ásamt 

indóevrópskum hliðstæðum þar sem það á við.  

6.3.1	  Skapanornir	  

Í norrænum skáldskap er reglulega vísað í nornir, en þær áttu að ráða yfir dómum og 

örlögum manna. Snorri Sturluson lýsir þeim í Gylfaginningu þar sem hann ræðir um 

dvalarstað goðanna, nálægt Yggdrasil, en þar áttu skapanornirnar Urður, Verðandi og 

Skuld heima: „Þær köllum vér nornir. Enn eru fleiri nornir, þær er koma til hvers 

manns er borinn er, að skapa aldur, og eru þessar goðkunnugar en aðrar álfa ættar en 

hinar þriðju dverga ættar…“ (Gunnar Skarðhéðinsson 1999:30). 

Þótt hér séu þrjár nornir nafngreindar segir Snorri að til séu fleiri slíkar, en það  

styður þá hugmynd að nornir séu stærri hópur yfirnáttúrulegra vera. Það kemur 

jafnframt fram að þær séu af þremur mismunandi ættum, þ.e. ættum manna, álfa og 

dverga, en hlutverk þeirra allra er þó það sama, þ.e. að ákvarða lög og skapa mönnum 

örlög (Lindow 2001:244). Þessa þrískiptingu ítrekar Snorri seinna í Fáfnismálum, en 

þar segir hann nornir vera „sundrbornar mjök“ og að „sumar eru áskunngar, / sumar 

álfkunngar, / sumar dætr Dvalins“. Þessar lýsingar Snorra gefa því til kynna að hann 

hafi álitið að ásanornir hafi heimsótt mennsk börn við fæðingu. Þá má jafnvel draga 

þá ályktun að álfanornir hafi farið til álfabarna og dverganornir hafi farið til 

dvergabarna. 

 ÁBM (2008:673) og Jan de Vries (2000:412) segja orðið norn merkja 

‘örlagagyðja, galdranorn, ill kona’ og eigi sér samsvarandi orð í skyldum málum, sbr. 

sæ. norna og d. norne (bæði s.m.). Uppruni þess er þó óljós, en mögulega er það skylt 

sæ. máll. norna, nyrna ‘hvísla, segja e-m e-ð leynilega’, me. nyrnen ‘segja’ og mlþ. 

narren, nurren ‘nöldra’. Ef þessar orðsifjar eru réttar má skilja nornir sem verur ‘sem 

þylja’ og ‘segi fyrir örlög manna’. Annar möguleiki, þó öllu ósennilegri, er tenging 

við rótina *(s)ner- ‘spinna, vefa’, sbr. snara ‘binda, snúa’ og fæli hún þá í sér vísun til 

þess að spinna örlagavefinn. 

 Nafngreindu skapanornirnar þrjár hjá Snorra eru Urður, Verðandi og Skuld, en 

orðsifjarnar sýna bersýnilega merkingu þeirra og hlutverk, þ.e. fortíð, nútíð og 

framtíð, en nöfnin þrjú eru öll dregin af mismunandi formum sagnanna tveggja verða 

og skulu (Simek 1993:185). Nafnið Urður samsvarar fsax. wurd, fhþ. wurth ‘örlög’ 

og fe. wyrd ‘örlög, endalok’, en þau eru komin af germ. *wurði- (ÁBM 2008:1090). 

Nafnið Urður hefur verið tengt við þátíðarmynd sagnarinnar verða, þ.e. urðum (1p. ft. 

þt.), og stendur því fyrir ‘fortíð’. Verðandi er lýsingarháttur nútíðar sömu sagnar og 
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tengist því líðandi stund. Nornin Skuld er síðan sú eina sem dregur nafn sitt af 

sögninni skulu, en til eru sambærileg nöfn á borð við fær., nno., sæ. skuld, d. skyld, fe. 

scyld, fsax. skuld, fhþ. sculd og nhþ. schuld. Merkingar þeirra tengjast allar einhvers 

konar skuldbindingu, skyldu eða sök, þ.e. einhverju sem er ógreitt og bíður afgreiðslu 

í framtíðinni, enda stendur Skuld einmitt fyrir framtíðina. Orðið skuld er komið af 

germ. *skulði-, sem aftur er af ie. *skl̥ti-, og skylt lith. kaltė ̃‘skuld’. 

 Það þykir greinilegt að skapanornir þrjár er úr sameiginlegu indóevrópsku 

minni, en þær fyrirfinnast hvarvetna á meginlandinu og í hluta Tyrklands (West 

2007:279). Nöfn þeirra eru þó afar mismunandi, en í ljósi þess að skapanornir gátu 

talist skaðlegar tíðkaðist að nefna þær ekki á nafn, en að gera það kunni ekki góðri 

lukku að stýra. Þrátt fyrir nafnamismuninn þykir merkilegt hve áberandi mótífið er í 

goðafræði margra menningarsvæða, en helstu sameiginlegu einkenni eru þau að 

goðið, eða goðin, eru kvenkyns, tengjast örlögum og spinna vef. Með elstu örlaga-

nornunum eru hettitísku gyðjurnar Gulses (í palaísku Gulzannikes), en það orð er 

dregið af sagnrótinni guls- ‘skrifa’. Þær réðu örlögum manna frá fæðingu og eru enn 

fremur taldar skaparar þeirra. Í ljósi þess að skrift var ekki til á tímum 

frumindóevrópsku þjóðflokkanna er þetta vafalaust seinni tíma myndlíking sem 

þróaðist sjálfstætt á nokkrum svæðum, en sama mótíf kemur einnig fyrir hjá Grikkjum 

og Albönum (West 2007:386). Í indversku Vedaritunum er heldur aldrei vísað beint í 

gyðjur sem spinna vef, en mótífið um mannslíf sem þráð kemur aftur á móti þar fyrir.  

Það er þó einkum í grískri goðafræði þar sem eiginlegar hliðstæður norrænu 

skapanornanna koma fram. Það eru hinar þrjár Moirai sem birtust á þriðju nótt eftir 

fæðingu barns og réðu síðan öllu, góðu og illu, í lífi þeirra. Nöfn nornanna sýna 

mismunandi hliðar hlutverkanna, þ.e. Klōthō ‘sú sem spinnur’, Lachesis ‘sú sem deilir 

út’ og Atropos ‘sú sem ekki verður snúið’ (þýðingar frá Geir Þ. Þórarinssyni 2009). 

Plato segir líka að nornirnar standi fyrir fortíð, nútíð og framtíð, en ekki er ólíklegt að 

norrænu nöfnin eigi uppruna sinn þar (West 2007:383). Hinar grísku Moirai eiga 

síðan rómverska hliðstæðu, þ.e. Parcae, en tilgátur um merkingu nafnsins eru m.a. 

‘þær sparsömu’ eða ‘þær sem fæða’ (af lat. pario ‘fæða’), en það er þó ekki alveg 

ljóst. Nöfn rómversku gyðjanna merkja líka annað en hinar grísku hliðstæður þeirra 

og vísa í tölur (þ.e. Nona ‘níunda’ og Decuma ‘tíunda’) og dauðann (Morta ‘dáin’). 

Davidson (1998:121) nefnir enn fremur að fundist hafi nokkrar þýskar og danskar 

skrautmyntir (e. bracteates) frá 6. öld sem virðast gerðar að býsanskri fyrirmynd frá 

því fyrir kristnitöku, en þar er sýnd vefjandi kona.  
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Fyrir utan skapanornirnar þrjár eru norrænar nornir ekki nafngreindar, svipað 

og dísir og fylgjur. Gangleri í Gylfaginningu segir um nornirnar: „ef nornir ráða 

örlögum manna, þá skipta þær geysiójafnt, er sumir hafa gott líf og ríkulegt en sumir 

hafa lítið lén eða lof, sumir langt líf, sumir skammt“ (Gunnar Skarphéðinsson 

1999:30). Helsta sameinkenni nornanna er þá að þær bera ábyrgð á örlögunum, 

slæmum jafnt sem góðum, en að sama skapi er óljóst hvort þær hafi eitthvað um þau 

að segja eða hvort þær séu einungis boðberar einhvers æðra valds. Þótt orðsifjarnar 

sýni ekki beint hvernig þróun og útbreiðsla örlaganorna á indóevrópska menningar-

svæðinu átti sér stað, er víst að hér er um sameiginlegt minni að ræða. Hugmyndir 

norrænna manna um spinnandi gyðjur gætu því ekki aðeins hafa komið úr grískri og 

rómverski goðafræði, enda ábyggilega um miklu eldri hugmyndir að ræða sem koma 

fram á ýmsum menningarsvæðum.  

6.3.2	  Valkyrjur	  

Eins og dísir og nornir voru valkyrjur ávallt kvenkyns og mynda sérstakan hóp. Simek 

(2003:127) nefnir að fræðimenn á miðöldum hafi talið þær hálfgerðan undirflokk 

dísa, en hann telur að uppruni þeirra sé þó annar. Þær voru upphaflega einsleitar 

dauðavættir sem sóttu þá föllnu í bardaga, en sérstök tengsl þeirra við Óðin og Valhöll 

eru talin hafa orðið til nokkuð seinna. Upp úr 10. öld þróuðust þær hugmyndir um 

Valhöll sem þekkjast enn í dag, þ.e. vígvöll hermanna í himnaríki, en valkyrju-

hugtakið breyttist þá líka með. Fyrir vikið urðu valkyrjur meira eins og skjaldmeyjar, 

eiginlegir útsendarar Óðins til þeirra sem féllu í bardaga. Þeim er lýst sem 

brynklæddum konum á hestbaki sem gátu svifið jafnt yfir land og haf og gættu 

stríðsmannanna.  

Þegar valkyrjur fengu mennskari eiginleika komu enn aðrar hugmyndir um 

einkenni þeirra. Áður fyrr voru þær ódauðlegar vættir, en nú var talið að þær væru 

endurbornar mennskar konur, þá líklega áður hátt settar eða af konungsætt í jarðlífinu 

(Davidson 1964:61). Sumar heimildir herma að valkyrjur gætu jafnvel orðið 

ástfangnar af mennskum mönnum, en í Eddukvæðum er þeim reglulega lýst sem eins 

konar verndargyðjum sem birtust mönnum og sögðu þeim frá framtíðardáðum þeirra 

og margar lofuðu að eiga mennina eftir dauðann (Davidson 1988:92) Sem 

stríðsmeyjar gátu valkyrjur auk þess haft áhrif á gang orrustunnar og verið 

handbendlar Óðins. Hlutverk og vægi þeirra í bardaga jukust því bæði töluvert með 

tímanum. 
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Lýsing á valkyrjum er því nokkuð tvískipt, annars vegar eru þær 

yfirnáttúrulegar verndardísir sem aðstoða og vernda hermenn á vígvellinum, en hins 

vegar eru þær herskáar skjaldmeyjar sem ríða um loftið og ákvarða örlög hermanna 

(de Vries 1956:273). Þær voru þó alltaf ábyrgar fyrir lífi og örlögum þeirra sem 

berjast, en þeim var reglulega lýst á ógnvekjandi máta, næstum djöfullega, þegar þær 

svifu um loftið og kyrjuðu orrustusöng. Davidson (1988:93) telur að þessi 

uggvænlega hlið valkyrjanna sé mun eldri og frumstæðari og tengist dýrð orrustunnar 

og blóðsúthellinga. Valkyrjur höfðu því greinileg tengsl við dauðann og örlög hinna 

dauðlegu, en allt þetta tengir þær töluvert við skapanornirnar, bæði þær norrænu og 

fyrrnefndar hliðstæður þeirra.  

Orðsifjafræðin tengir þær frekar við upphaflega hlutverkið, en valkyrja þýðir 

‘orrustudís’ og er samsett af forliðnum valur ‘lík á vígvelli, vopnbitnir menn’ (fnorr. 

valr) og viðliðnum -kyrja ‘sú sem kýs’, sem er af sögninni kjósa (ÁBM 2008:1100). 

Til samanburðar er fe. valcyrige (s.m.), en orðið valkyrja þýðir því í raun ‘sú sem kýs 

valinn, ræður því hverjir falla’. Jan de Vries (2000:641) og Simek (2003:128) nota 

líka þýska orðið Totendämon ‘dauðavættur’ sem afleidda merkingu orðsins. Þessi 

merking samrýmist upphaflegu hlutverki valkyrjanna, en segir þó ekki alla söguna um 

seinni tíma starf þeirra.  

Ólíkt dísum og öðrum hópum náttúruvætta eru valkyrjur reglulega 

nafngreindar. Þær koma mikið fyrir í skáldskap á 9. og 10. öld en nöfnin eru flest afar 

myndræn og vísa þannig beint í hlutverk þeirra á vígvellinum (Simek 1993:249). 

Nöfnin eru þó ekki talin vera sérlega forn og eru líklegri til að vera kenningar og 

myndmál frá höfundum 13. aldar, en um 40 sérstök nöfn eru gefin í heimildum, en 

þær helstu eru 36. vísa Grímnismála, Darraðarmál, Nafnaþulur sem og önnur 

hetjukvæði. Sum nöfnin vísa skýrt í mismunandi hlutverk valkyrjanna, t.d. tákna ýmis 

nafnanna einhvers konar vopn, en önnur tengjast sigri og ringulreið baráttunnar. Sum 

virðast aftur á móti persónugera bardagann í heild sinni og standa einfaldlega fyrir 

‘orrustu’, en auk þess eru sum nöfn óljósa og ekki vitað nákvæmlega hvað þau eiga að 

tákna. 

Í Töflu 3 eru nöfnin grófflokkuð eftir merkingu og hlutverki, en merking þeirra 

er fengin úr Davidson (1988:96-97) og víðs vegar í Simek (1993): 
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Merkingarflokkur Nafn 

Orrusta Brynhildur, Geirahöð, Guður/Gunnur, Herfjötur, 

Hildur, Hlökk, Þríma 

Spjót/Vopn Geirahöð, Geirdriful, Geirönul (líka nefnd Geirrönul, 

Geirömul og Geirölul), Geirskögul, Göndul, Herja, 

Hjálmþrimul, Hjörþrimul, Skálmöld, 

Skeggöld/Skeggjöld, Randgríðr 

Sigur Sigurdrífa, Sigrún 

Ringulreið/Hávaði Göll, Hlökk, Hrist, Hrund, Róta, Skögul, Sveið, 

Þríma, Sanngríður 

Veður/Náttúra Kára, Mist 

Annað Eir, Hlaðguður svanhvít, Ölrún, Ráðgríður, Reginleif 

Tafla 3: Helstu nöfn valkyrja 

Í heild eru valkyrjur því mjög flóknar og marghliða gyðjur, en þær eiga 

ýmislegt sameiginlegt með öðrum kvengoðum á borð við dísir, nornir og völvur. Ætla 

má að valkyrjur eigi sér að einhverju leyti uppruna í fornri þjóðtrú samfélags sem 

upphóf orrustur og bardaga, sérstaklega ef litið er til orðsifjanna, en vitað er um 

mikilvægi þeirra á germanska og keltneska menningarsvæðinu í öndverðu (Davidson 

1988:100). Það sætir því ekki furðu að menn þessa tíma hafi leitað til verndar- og 

örlagagoða í þessum efnum, enda var gæfa afar mikilvæg í slíkum átökum. Þeir hafa 

vafalaust ekki heldur búið yfir neinum ranghugmyndum um eðli orrusta, sem 

endurspeglast að miklu leyti í tvíeðli örlagagyðjanna, þ.e. hróðrinum annars vegar og 

eyðingunni hins vegar. 
 	  



 61 

7.	  Persónugerð	  náttúruöfl	  
Til minni háttar gyðja teljast ýmis persónugerð náttúruöfl. Orðsifjafræðilega er 

hlutverk þeirra oftast gagnsætt, þar sem nöfn þeirra eru nær alltaf dregin beint af því 

hlutverki sem þær persónugera. Það sem kemur þó helst á óvart er að slíkar gyðjur 

mynda ekki sérstakan hóp í goðafræðinni, sbr. dísir, en sumar eru af jötnaættum, aðrar 

af ásaættum og enn aðrar eru óskilgreindar. Hér eru þær hins vegar frekar flokkaðar 

þematískt en eftir ætterni, þar sem hlutverk þeirra og orðsifjar tengja þær sterkari 

böndum og mynda þannig eina heild. Þessar gyðjur tilheyra auk þess margar 

svonefndum tvenndarpörum, þ.e. margar eiga sér karlkyns hliðstæðu sem verður líka 

athuguð með hverri um sig. Nánari samanburður á indóevrópskum hliðstæðum er líka 

kannaður þar sem það á við, auk þess að uppruni átrúnaðar hvers náttúruafls er rakinn 

í eins og kostur er. 

7.1	  Jörð	  og	  himinn	  

Davidson (1964:110) lýsir því að hefðbundið mynstur í fornum trúarbrögðum sé að 

líta á jörðina sem kvenkyns og konu himinsins, sem er þá (álitinn) karlkyns. Jörðinni 

er séð fyrir næringu frá himninum og hún elur í kjölfarið upp mannkynið, en fyrir 

vikið fær jarðargyðjan reglulega titilinn móðir hjá mörgum indóevrópskum 

þjóðflokkum, 5  þótt orðin fyrir jörð séu ekki alltaf skyld. Helstu einkenni 

jarðargyðjunnar voru svipuð í flestum heimildum, en lýsingarorð á borð við breið, 

dökk og svört eru hvað algengust (West 2008:178). Jörðin hafði enn fremur sterk 

tengsl við hina dauðu, en talið er að indóevrópsku þjóðflokkarnir fornu hafi flestir 

grafið lík hinna dauðu, en þegar á fjórða árþúsundi f.Kr. var greftrun aðal-

fyrirkomulagið á svæði þeirra. 

 Aðalorðið fyrir jörð í indóevrópsku er varðveitt í mörgum tungumálum 

málaættarinnar, en þróun þess hefur verið sérstaklega flókin (West 2007:173). Orðið 

er endurgert í stofnmyndunum *dhéĝhom-/*dhĝhem-l/dhĝhm- og birtist það í einhverri 

mynd í flestum indóevrópsku ættkvíslunum, þ. á m. þeirri tokkarísku, indóarísku, 

grísku, frýgísku, ítalísku og slavnesku. Orðið var að jafnaði kvk., nema í hettítísku þar 

sem það birtist í hk., og endurspeglar það upprunalegar hugmyndir um eðli 

jarðarinnar. Jarðargyðjan var afar mikilvæg á mörgum menningarsvæðum, og í 

sumum málum voru m.a.s. til fleiri en ein gyðja sem höfðu tengingu við jörðina. 

Gríska jarðargyðjan Gaia/Gē er talin móðir alls, en hún var líka þekkt undir nafninu 
                                                
5 Fortson (2004:23) nefnir þó að hugmyndin um móður jörð sé ekki afmörkuð við 
indóevrópska svæðið og fyrirfinnist víða um veröld.  
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Kthōn (gr. Xθώv), sem er af áðurnefndum stofni. Þá er önnur grísk frjósemisgyðja 

sem hefur nafn með orðinu móðir, þ.e. Dēmētēr. Ýmsar kenningar hafa verið settar 

fram um forlið nafnsins en enn ríkir ekki sátt um skýringu hans. Rómversku gyðjurnar 

Tellus og Terra Mater ‘móðir jörð’ hafa síðan nöfn af ólíkum uppruna, en hafa þó 

báðar greinileg tengsl við jarðar- og frjósemisdýrkun. 

7.1.1	  Nerthus	  

Þrátt fyrir afar þýðingarmikið hlutverk jarðargyðjunnar á mörgum indóevrópskum 

menningarsvæðum, þá er tiltölulega lítið til um dýrkun hennar í norrænni goðafræði, 

og í raun einnig þeirri germönsku. Rómverski sagnaritarinn Tacítus segir þó frá 

jarðargyðju 40. kafla í Germaníu, en þar lýsir hann dýrkun germanskra þjóðflokka á 

gyðjunni Nerthus, sem táknaði móður jörð (Terram matrem, þf.). Þessir þjóðflokkar 

bjuggu á svæðum sem nú tilheyra Norður-Þýskalandi og Suður-Jótlandi. Heimkynni 

gyðjunnar voru á eyju nokkurri sem ekki er unnt að staðsetja nákvæmlega (Simek 

1993:180). Í Germaníu kemur fram að hún hafi alltaf komið á heilögum vagni sem 

enginn mátti snerta og var dreginn af uxum, en vagninn var geymdur á eyjunni þegar 

hann var ekki í notkun. Koma hennar var ávallt fagnaðarefni og varð „hátíðarblær 

hvarvetna“. Tacítus gefur upp nokkuð nákvæma lýsingu á staðháttum sem talið er að 

gætu átt við eyjarnar Als eða Fjón, sem tilheyra nú báðar Danmörku. Þar hafa einmitt 

fundist klettaristur af ferðalagi gyðjunnar, vagnalíkön og aðrar leifar frá járnöld, sem 

staðfesta að slík gyðjudýrkun hafi tíðkast á þessu svæði. 

 Nafnið á kvengyðjunni Nerthus er komið af germ. *Nerþuz sem er samstofna 

nafni vanagoðsins Njarðar, eða Njǫrðr á fnorr., en Jan de Vries (2000:410) hefur 

ýmsar tilgátur um uppruna nafsins, sem þykir með eindæmum torráðið. Hann segir 

orðið geta verið skylt fír. nert ‘afl’ og að gyðjan hafi þannig verið tengd við mátt og 

styrk jarðarinnar. Fyrra atkvæðið nafnsins, Ner-, kemur hins vegar af ie. rót sem m.a. 

er varðveitt í fi. nar- ‘karlmaður’ og gr. anēr s.m.. Það er töluvert á skjön við móður 

jarðar lýsinguna á Nerthusi í heimild Tacítusar, en þetta gæti aftur á móti staðfest 

tilveru tvenndargoðs, þar sem nafn gyðjunnar fæli í sér karleðli (Nässtrom 1995:49). 

Aðrar hugmyndir um uppruna nafnsins, þó langsóttari, tengja það við fi. nart ‘dansari’ 

sem gæti gefið til kynna að einhvers konar danshelgisiður væri nátengdur tilbeiðslu 

Nerthusar (de Vries 2000:411). Tilraunir hafa einnig verið gerðar til að tengja 

gyðjuheitið við lith. nerti ‘taka dýfu’ sem gæti verið tengt trúarathöfn sem Tacítus 

lýsti, þar sem munir og styttur tengdir gyðjunni voru hreinsaðir í ákveðnu stöðuvatni 
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en þrælunum, sem sáu um athöfnina, var drekkt í kjölfarið. Ofangreindar 

orðsifjaskýringar eru allar ósennilegar. 

 Það er a.m.k. ljóst að Nerthus er tengd Nirði, enda nöfnin samstofna. Njörður 

er hins vegar ávallt sýndur karlkyns, en hjá Tacítusi er Nerthus greinilega sýnd sem 

gyðja. Ástæðan fyrir kynvíxlunum er ekki ljós. Til eru hugmyndir um að Nerthus hafi 

verið kona Njarðar, en ólíklegt þykir að goðið hafi einfaldlega skipt um kyn á 

einhverjum tímapunkti (Simek 1993:180). Samkvæmt þeim væri hér um tvenndargoð 

að ræða, þ.e. eiginlegt tvíkynja goðmagn (sbr. Freyr/Freyja sem kom öllu seinna). 

Þessi skýring er líkleg, sérstaklega í ljósi þess að vísað er til gyðjunnar í fleirtölu í 

sumum heimildum. Simek (2003:57) telur ólíklegt að tilvísunin í Terra mater hjá 

Tacítusi í Germanía tengist rómversku gyðjunni með samsvarandi nafni, þ.e. Tellus, 

og að þetta sé frekar heiti á verndar- og gróðurgyðju svæðisins.  

Í heimildum kemur umrædd goðvera s.s. fram bæði í kvenkyni og karlkyni. 

Dumézil (1973:76) telur flestar kenningar um ástæðu kynjavíxlunarinnar ófull-

nægjandi, en álítur sjálfur að hér sé um forna kenningu í norðurgermanskri goðafræði 

sem tengist hafinu, þ.e. einhvers konar sjávargoð sem er til í báðum kynjum og birtist 

ýmist í kvk. eða kk. eftir svæðum. Hann tengir slík sjávargoð enn fremur við þriðja 

hlutverkið í hinni indóevrópsku þrískipan sinni, þ.e. frjósemi.  

Það er a.m.k. talið víst að Tacítus lýsi sama goðinu og Nirði í frásögn sinni um 

Nerthus. Þrátt fyrir kynvíxlin eru öll önnur einkenni svipuð, hvort sem um 

tvenndargoð er að ræða eða ekki (sjá m.a. Dumézil 1973:18, Simek 1993:180 og 

Grundy 2002:59). Tengslin á milli goðanna þykja hins vegar ekki jafnaugljós 

landfræðilega. Germanska gyðjan Nerthus var dýrkuð fremur sunnarlega, en ummerki 

um norræna Njarðardýrkun eru öll fremur norðarlega, bæði í miðsænskum og 

vesturnorskum örnefnum, sbr. Njarðey og Njarðarland (Simek 1993:181). Ein 

skýringin gæti bent til þess að upphafleg dýrkun goðsins hafi byrjað á suðlægari 

slóðum og smám saman fært sig norður á bóginn. Því hafnar reyndar Dumézil 

(1973:75) og segir það rökvillu að gera ráð fyrir tengslum þarna á milli, enda segi 

Tacítus ekkert um dýrkun Nerthusar á meginlandinu.  

Það virðist því margt benda til þess að Nerthus-átrúnaðurinn eigi rætur að 

rekja til vanadýrkunar sökum tengslanna við vanagoðið Njörð. Þótt vitnisburður um 

dýrkun Nerthusar sé um árþúsundi eldri en ritunartími norrænna heimilda, gæti lýsing 

Tacítusar á tilbeiðslu hennar sagt okkur eitthvað um seinni birtingarmynd 

vanadýrkunar (Lindow 2001:238). 



 64 

7.1.2	  Jörð	  

Önnur norræn jarðargyðja heitir svo einmitt Jörð, fnorr. Jǫrð. Í heimildum Snorra 

Sturlusonar kemur fram að Jörð teljist til ásynja, þótt önnur rit segi hana reyndar vera 

af jötnakyni (Simek 1993:147). Hún er þó ávallt sögð vera dóttir Nætur og 

eiginmanns hennar, Annars (sem var einmitt annar í röðinni af þremur), og hafa 

eignast soninn Þór með Óðni. Vera má að hún hafi í upphafi verið jötungyðja og hafi í 

kjölfar sambandsins við Óðin talist til ásaættar, sbr. Skaða, en þetta samband hefur 

líklega verið utan hjónabands Óðins, en hann átti fleiri slík samskipti við jötungyðjur, 

t.a.m. Rind (Lindow 2001:205). Gyðjan er þó afar sjaldan nefnd í heimildum, oftast í 

kenningum, og þykir því nokkuð óljós. Reyndar telja sumir að þetta sé í raun gyðjan 

sem Tacítus lýsir sem gyðju móður jarðar, þá í stað Nerthusar, en hann hafi misskilið 

heimildarmenn sína (Nässtrom 1995:50). 

Orðið jörð getur ýmist þýtt ‘jarðvegur, mold’, ‘jarðeign, bújörð’ eða ‘þriðja 

reikistjarnan frá sólu og hennar yfirborð’ en orðið er til í mörgum skyldum málum, 

t.d. nno., sæ. og d. jord, fe. eorðe og gotn. airþa, og er komið af germ. *erþō (ÁBM 

2008:437). Gyðjunni Jörð eru reyndar gefin ýmis frekari auknefni í heimildum, helst 

Völuspá, en ekki er vitað með vissu hvort um er að ræða önnur eiginleg sérnöfn 

gyðjunnar eða eins konar tignarheiti, þá mest bókmenntalegs eðlis, sem eiga ekki 

endilega stoð í sjálfum átrúnaðinum (de Vries 1957:326). Nöfnin eru Hlóðyn, Grund, 

Fold og Fjörgyn, en uppruni og merking fyrstu þriggja eru hér rædd stuttlega en næsti 

kafli er svo helgaður Fjörgyn. 

Heitið Hlóðyn eða Hlöðun, fnorr. Hlǫðyn, kemur fyrir í 57. vísu Völuspár þar 

sem vísað er í Þór sem „mögur (son) Hlóðynjar“. Nafnið á sér óljósan uppruna, en ein 

skýring gerir ráð fyrir að nafnið sé af norrænum toga, þá leitt af hlóð eða hlað, s.s. 

Hlóðyn < *hlōþawinjō eða þá Hlǫðyn < *hlaþawinjō, þar sem forliðurinn gæti táknað 

‘uppskerufeng’, sbr. nno. lo ‘hey- eða kornstakkur’ (ÁBM 2008:341). Önnur skýring 

tengir nafnið við Hludana, heiti germanskrar gyðju, en möguleg skýring á því nafni er 

‘hin ágæta eða hin fræga’. Grundy (2005:156) telur þó að engin fullnægjandi 

orðsifjaskýring sé til á nafninu, en einungis fimm latneskar áletranir hafa fundist með 

gyðjunafninu með fram Rínarfljóti. Nafnið gæti enn fremur verið tengt fhþ. sögninni 

helan ‘fela’, en Simek (2004:83) telur það mögulega vera uppruna annarra heita á 

torræðum gyðjum á borð við Hel og Huld. 

Nöfnin Fold og Grund eru sömu merkingar, þ.e. ‘land, jörð, grasvöllur’, og 

eru því bæði samheiti fyrir jörð (ÁBM 2008:200 og 283). Nafnið Grund hefur engan 

frekari skyldleika við gyðjur, en orðið sjálft er endurgert sem *grundu- og er af ie. 
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*ghren- ‘nudda, mylja’, sbr. gr. khraínō ‘strýk yfir’ (ÁBM 2008:283). Upphaflega var 

merkingin því ‘sandjörð, e-ð sundurmulið’. Nafnið Fold hefur hins vegar sterk tengsl 

við gyðjuheiti, en orðið er komið af germ. *fulðō og á ýmis skyld orð í 

nágrannamálum, sbr. nno. fold, fsax. folda og fhþ. Fuld-. Í Germaníu Tacítusar er sagt 

frá engilsaxneskum helgisið þar sem móðir jörð er ákölluð þegar akur er ófrjósamur 

(West 2007:177). Bænin kallar jörð tveimur nöfnum, þ.e. Erce6 og Folde, en sú seinni 

er hér greinilega sú sama og birtist í norrænum heimildum.  

Nafnið á sér óbeina samsvörun í fi. pṛthvī-/pṛthivī- ‘jörð, móðir jörð‘             

(< fie. *pl̥th2-w-ih2). Þetta er nafn jarðargyðju sem var dýrkuð um 1500 f.Kr. á 

Indlandi (Jordan 2004:254). Hún var kona himingoðsins Dyaus Pitar, en reglulega var 

vísað í þau saman sem Dyavapṛthivī. Þau voru því eins konar tvenndargoð, sameining 

himins og jarðar, en eins og bent var á var slíkur átrúnaður afar algengur í fornum 

trúarbrögðum indóevrópska menningarsvæðisins. 

7.1.3	  Fjörgyn	  

Í 56. erindi Völuspár er vísað í Þór sem „Fjörgynjar bur“, en hér þýðir bur ‘sonur’. 

Þar sem nafnið kemur ekki fyrir í neinum dróttkvæðum má ætla að Snorri hafi ekki 

álitið þetta sjálfstæða gyðju og því sé hér um skáldlegt heiti að ræða (Simek 1993:71). 

En þar sem Jörð hefur þegar verið staðfest sem móðir Þórs er enginn vafi á því að 

Fjörgyn (fnorr. Fjǫrgyn) er vísun í gróðurgyðjuna. Hins vegar er líka til nafn á 

karlkyns goði að nafni Fjörgynn (fnorr. Fjǫrgynn) sem er sagður faðir Friggjar í 

Skáldskaparmálum, eins og rætt var í kafla 5.3. Lítið er vitað um hlutverk og uppruna 

þessara goða, en hér virðist mögulega vera komið enn eitt tvenndarparið á borð við 

Njörð/Nerthus og Frey/Freyju. Til eru þær hugmyndir að karlkennda goðið eigi sér 

mun yngri rætur og sé einungis seinni tíma uppfinning sem hliðstæða Fjörgynjar, s.s. 

að nafn hans sé dregið af nafni hennar, og þannig hafi þau saman myndað tvíkynja 

goð. Í ljósi þess að gyðjan sjálf er hins vegar sérlega óskýr og kemur sjaldan fyrir í 

heimildum þykir ólíklegt að einhver nauðsyn fyrir slíka sköpun hafi verið hjá seinni 

tíma skáldum (Turville-Petre 1975:97). 

Uppruni nafnanna er óljós. Fjörgyn er almennt talið vera skylt gotn. fairguni 

‘fjalllendi’, fe. fiergin-, fyrgen- ‘fjall’ og fhþ. Firgunn(e)a, Virgunnia ‘nafn á mið-

þýsku fjalllendi’ (ÁBM 2008:183). Öll þessi orð eru síðan tengd trjáheitum á borð við 

                                                
6 Það er reyndar ekki vitað með vissu hvort orðið Erce er hér sérnafn jarðargyðjunnar, 
eða hvort um upphrópun er að ræða, en bænin byrjar með þrefaldri upptalningu á 
orðinu Erce (Davidson 1998:62). 
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fjǫrr og fura sem og fhþ. ferheih ‘eik’, en upphaflega merkingin er talin vera ‘skógi 

vaxin hæð’, en þannig gæti gyðjuheitið Fjörgyn merkt ‘hin skógi vaxna’ (Simek 

1993:71). Hvað varðar hinn karlkennda Fjörgynn, þá gætu orðsifjarnar vísað til skyld-

leika við fornan þrumuguð, sem væri þá einhvers konar forveri Þórs (sjá bæði ÁBM 

2008:183 og Jan de Vries 1957:274). Hann er til í ýmsum ie. málum: lith. Perkú̄nas, 

fi. Parjánya- og frúss. Perunǔ ‘þrumuguð’, sbr. lett. pḗrkuons ‘þruma’. Þessi orð hafa 

verið leidd af ie. rótinni *per-, per-g-, *per-k- ‘slá’. West (2007:241) segir að 

Fjörgynn samsvari orðsifjalega hinum baltneska Perkú̄nas, fyrir utan að hafa -yo- 

viðskeyti í stað -o-, en reyndar er einnig til lett. afbrigði með -yo-. Eikartré voru enn 

fremur helguð Perkú̄nasi enda skaut hann oftast eldingum í þau. Í Mið-Evrópu er líka 

til fjalla- og skógarsvæði sem var á fkelt. nefnt Hercynia, en það er líklega dregið af 

sama stofni og Perkú̄nas (þar sem [p] hefur orðið að [h]), þ.e. *perk(w)un(i)yo- eða      

*perk(w)un(i)yā, og gæti því þýtt ‘ríki Perkú̄nas’. Hér virðast því vera komin tengsl við 

áðurnefndar orðsifjar Fjörgynjar, en það nafn er einmitt skylt orðum fyrir eik.  

Sé þessi uppruni réttur væri Fjörgynn því afar fornt goð og það mætti þannig 

frekar ætla að gyðjuheitið Fjörgyn sé þá seinna dregið af því, frekar en hitt sem var 

rætt að ofan. Þá má síðan enn fremur ætla að til hafi verið fornt þrumugoð að nafni 

Fjörgunn í öndverðu (sú orðmynd væri meira í takt við orðsifjarnar), sem myndi þá 

líka útskýra tengsl hans við jarðargyðjuna, enda er hún álitin móðir norræna 

þrumugoðsins Þórs (Turville-Petre 1975:97). Þór gæti þannig í fyrndinni hafa verið 

talinn sonur gyðjunnar Fjörgynjar og goðsins Fjörgyns, en hann hafi svo sjálfur seinna 

tekið pláss föður síns sem meginþrumugoðið og Fjörgyn hafi fallið í gleymsku (West 

2007:250). Þór á sér enn fremur margar indóevrópskar hliðstæður, t.a.m. í hinum 

indverska Indra,7 en sá var líka þrumugoð og getinn af himingoðinu Dyaus Pitar og 

jarðargyðjunni Pṛthivī, en þau voru nefnd í umræðunni um Fold, eitt auknefni hinnar 

norrænu Jarðar. Hér eru því glögg tengsl á milli þrumugoða og jarðargyðja, en 

Turville-Petre nefnir að austlægir Skandinavar hafi sennilega komist í snertingu við 

átrúnað Baltóslava og þannig tengt sitt þrumugoð, s.s. Fjörgynn, við þrumugoðið 

þeirra Perkú̄nas/Perunǔ. Samkvæmt baltneskum goðsögnum átti Perkú̄nas líka vagn 

dreginn af tveimur geitum, rétt eins og Þór gerir í norrænni goðafræði (West 

2007:241).  

                                                
7 Enn fleiri ie. hliðstæður Þórs eru m.a. hinn hett. Tarh̬unna, kelt. Taranus, og 
mögulega hinn alb. Perëndi. Hinn gr. Seifur hefur síðan tekið yfir sama hlutverk og 
Þór, þótt nöfnin séu ekki skyld. Líka möguleg tengsl við gr. Hercúles sem hefur mörg 
svipuð einkenni. Fyrir frekari umræðu sjá West (2007:238) og Dumézil (1973:66). 
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Þrátt fyrir fáar heimildir og óljósan uppruna er furðu mikið um jarðar- og 

gróðrargyðjur í norrænni goðafræði, en gyðjurnar sem eru þar nefndar, Fjörgyn og 

Jörð, virðast að sama skapi ekki hafa notið mikils átrúnaðar. Það eru þó greinileg 

tengsl við aðrar indóevrópskar jarðargyðjur í gegnum orðsifjarnar, en þær norrænu 

virðast hafa farið í gegnum ýmiss konar breytingar með tímanum, hvað varðar 

mikilvægi, nafn og hlutverk. Tengsl slíkra jarðargyðja við vanadýrkun eru mikil, enda 

voru vanir mestmegnis frjósemisgoð, en það er sér í lagi gyðjan Nerthus sem hefur 

sterkustu tengslin við vani í gegnum vanagoðið Njörð. 

7.2	  Hafið	  

Hafið spilaði stórt og mikilvægt hlutverk á menningarsvæði Norður-Evrópu, en það 

var ekki einungis uppspretta fæðu heldur einnig helsta verslunar- og siglingaleið þjóð-

flokkanna. Fólkið þar ákallaði því goðin ekki einungis fyrir gott árferði á akrinum, 

heldur líka fyrir gjafmildan sjó. Það var borin óttablandin virðing fyrir sjónum, því að 

jafnframt því að vera gjöfull var hann geigvænlegur og gráðugur í líf manna. Það 

kemur því ekki á óvart að margar goðsögur tengjast sjónum á ýmsan hátt, sbr. 

Ragnarök, en þar átti sjórinn að hækka og gleypa mannabyggðir þegar aðalóvinur 

Þórs, miðgarðsormurinn Jörmungandur, myndi rísa úr djúpinu (Davidson 1964:138). 

Á sama tíma átti nýi heimurinn í kjölfar Ragnaraka einmitt að rísa úr hafinu, sem væri 

í rauninni hinn sami heimur, aðeins endurnýjaður og hreinsaður af vatninu. Í kjölfarið 

myndu íbúar nýja heimsins líka koma úr hafinu og færa velmegun á landið. 

7.2.1	  Rán	  

Helstu norrænu sjávargoðin voru þau Ægir og eiginkona hans Rán, en saman 

drottnuðu þau yfir hafinu (Simek 1993:198). Þau áttu að hafa verið sérlega góðir 

gestgjafar, en önnur goð heimsóttu þau reglulega í glæsilegan sal neðansjávar. 

Samkvæmt Skáldskaparmálum Snorra Sturlusonar áttu þau saman níu dætur, en nöfn 

þeirra tengdust líka öll hafinu eða öldunum: „Dætr þeira Ægis ok Ránar eru níu, ok 

eru nöfn þeira fyrr rituð: Himinglæva, Dúfa, Blóðughadda, Hefring, Uðr, Hrönn, 

Bylgja, Dröfn, Kólga“ (Guðni Jónsson, án ártals). Gyðjan Rán er sögð vera ásynja í 

heimildum, en er þó aldrei höfð þeirra á meðal í sögunum sem eru til af henni. Þá 

hefur Ægir fremur verið talinn af jötunkyni, en Davidson (1964:130) telur nöfn dætra 

þeirra jötunlegs eðlis, en sum nöfnin koma einmitt fyrir í öðrum heimildum sem nöfn 

annarra jötunmeyja. Það er ekki ólíklegt að jötnar hafi haft sterk tengsl við hafið, enda 

bjuggu þeir allir langt frá mannheimum, t.d. í hellum eða uppi í fjöllum. Hér eru líka 

tengsl við grískrómverska guðinn Póseidon/Neptúnus, en Ægir er almennt talinn 
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hliðstæða hans hvað varðar hlutverk og einkenni, en báðir réðu þeir sjónum, stormum 

og jarðskjálftum.  

Davidson nefnir líka að sjórinn hafi sterk tengsl við Heimdall, varðmann 

goðanna, en hann var sagður eiga níu jötungyðjur sem mæður. Í sumum kveðskap er 

gefið í skyn að Heimdallur sé fæddur af sjónum og að Ægisdæturnar níu hafi verið 

fósturmæður hans. Þetta minnir mjög á keltnesku þjóðsöguna um sveininn Ruad, sem 

á leið sinni til Noregs steyptist í sjóinn og var tekinn í fóstur af níu jötunmeyjum sem 

lifðu í djúpinu, en hann sneri að lokum aftur heim til Írlands. Í ljósi þess að helstu 

samskipti keltneskra og norrænna þjóðflokka fóru fram í gegnum siglingar er alls ekki 

ólíklegt að sjávargoðin þeirra hafi orðið fyrir gagnkvæmum áhrifum. Jan de Vries 

(1957:242) ítrekar þó að þótt mæðramótífið sé vissulega afar svipað hjá þjóð-

flokkunum passar þetta ekki fullkomlega í norrænu heimsmyndina, og segir að 

meyjarnar níu gætu mögulega verið skírskotun í indverska tungldagatalið, hið 

svokallað Navaratri ‘níu nætur’. Jan de Vries nefnir líka sögu af indversku trúar-

reglunni Agni sem mögulega hliðstæðu, en þar var einn sonur alinn upp af sjö eða tíu 

systrum (fjöldinn er mismunandi eftir heimildum). Dumézil (1973) helgar síðan einn 

kafla í bók sinni Gods of the Ancient Northmen upprunasögunni um Heimdall, þar 

sem hann segist finna hliðstæðu í velskri goðsögn um sjávargyðjuna Gwenhidwy. Hún 

stjórnaði öldunum en þeim var lýst sem ám, nema níunda hver alda var ávallt hrútur. 

Þetta gæti vel komið heim og saman við Heimdall, en í Skáldskaparmálum kemur 

fram að goðið hafði sterk tengsl við hrútinn. Því telur Dumézil að hér sé um sama 

minni að ræða, Heimdallur hafi verið getinn af hafinu, á níundu öldu — en hinar átta 

áttu þó alveg jafnmikinn þátt í því, og þess vegna eru mæður hans níu. Þá gæti hin 

algenga lýsing á honum, hvítastur ása, líka verið skírskotun til hvítfyssandi 

froðuyfirborðs aldanna.  

Rán er reglulega lýst í skáldskap sem taumlausri og ósiðlegri konu, en talið er 

að hún hafi þannig persónugert hina hættulegu hlið hafsins (Lindow 2001:259). Þetta 

er á skjön við Ægi, sem er oft lýst á hlutlausan eða jákvæðan hátt í heimildum, en 

Snorri lýsir Rán sem konu með net sem hún notaði til að veiða menn, en í Friðþjófs 

sögu frá 13. öld er m.a. talað um drukknun sem „að heimsækja Rán“. Hlutverk Ránar 

er því greinilega tengt hinni háskalegu hlið hafsins, sem stangast nokkuð á við lýsingu 

hennar sem góðs gestgjafa. Uppruni nafnsins Ránar er engu að síður óljós. Mælendur 

nútímaíslensku tengja orðið vafalaust við hvk. no. rán ‘stuldur’ en það telst ólíklegt 

að sú merking eigi við hér, þ.e. ‘sú sem rænir’ (ÁBM 2008:741). Líklegri kenning er 
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að Rán hafi merkinguna ‘sú sem ræður, ákvarðar’ og nafnið þá komið af *rahnō, sem 

er skylt ræna ‘skynsemi, meðvitund, hugsun’, sbr. að vera með fullri rænu. Þá er talið 

að viðliðir orðanna fá-ránn (sbr. fáránlegur) og fá-rænn séu af sama toga (um þessi 

orð öll sjá Jón Axel Harðarson 2002b).  

Í ljósi þess að Rán drottnar yfir hafinu, og þá sérstaklega yfir dauðraríki 

hafsbotnsins þar sem hún veiddi menn í net sitt (Simek 1993:198), er sú skýring að 

hún sé ‘sú sem ákvarðar’ mun líklegri. Fyrrnefnd lotning manna fyrir hafinu gat 

gengið svo langt, að talið var mikil heppni að hafa gull á sér skyldi maður týnast á 

hafi úti, en þannig gæti maður friðþægt Rán ef hafið gleypti mann (Davidson 

1964:129). Það er þó ekki að sjá að hafið hafi gegnt jafnmikilvægu hlutverki hjá eldri 

indóevrópskum þjóðflokkum, en lega Norðurlandanna veldur því að þar er hafið mjög 

mikilvægt, enda mikið um siglingar á þeim slóðum. Indóevrópskir þjóðflokkar höfðu 

aftur á móti afar mikið af goðum sem tengdust fljótum og stöðuvötnum. 

7.3	  Sól	  og	  tungl	  

Þótt eitt af einkennum æðstu gyðjunnar séu sterkari tengsl við tunglið en sólina, þá 

hefur sólardýrkun lengi verið iðkuð á indóevrópska menningarsvæðinu og það hefur 

haft áhrif á birtingarmynd gyðjunnar. Þá er auk þess lítið um fornminjar sem styðja 

tengsl norrænu gyðjunnar við tunglið, en auk þess er tunglið karlkyns í flestum 

germönskum málum, sem og slavneskum og baltneskum málum (Davidson 

1998:186). Aftur á móti hafa fundist þónokkrar fígúrur í Norður-Evrópu sem tengja 

gyðjudýrkun við sólina, mögulega vegna seinni indóevrópskra áhrifa. Bakgrunni 

sólardýrkunarinnar eru því gerð skil áður en rætt er um samband dýrkunarinnar við 

tunglið. 

Á nítjándu öld kom áðurnefndur Max Müller (sjá kafla 2.3.1) fram með 

hugmyndir sínar um mikilvægi sólardýrkunar í trúarbrögðum fornaldar. Tilgátur hans 

hafa þó mestmegnis verið hraktar, en sólarátrúnaður á sér engu að síður langa og 

merkilega sögu á indóevrópska menningarsvæðinu. Sumar eldri heimildir gætu 

reyndar bent til dýrkunar sólargoða sem eru ekki indóevrópsk að uppruna. Þetta á t.d. 

við um hettitísku sólargyðjuna Arinna, en önnur hettitísk goð eiga sér hins vegar 

óyggjandi indóevrópskan uppruna, sbr. sólgoðin Sius-summi og Tiwat/Tiyat. 

Indóevrópskar rætur eiga einnig vedíski sólguðinn Sú̄r(i)ya og grísk samsvörun hans, 

Hēlios (West 2007:196). Forngrískir höfundar geta þess líka í ritun sínum að ýmsir 

nálægir þjóðflokkar hafi verið sólardýrkendur, t.d. Persíubúar, Þrakverjar og 

„barbarar“, þótt ekki sé nákvæmlega vitað til hverra síðasti hópurinn vísar. Þá var líka 
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til sabínsk trúarregla í Róm sem hélt árlega hátíð helgaða sólarguðinum Sol Indiges. 

Auk þess eru líka til nokkrar óljósar heimildir um forna sólardýrkun á Írlandi sem og 

á baltneska menningarsvæðinu.  

Orðin fyrir sól í indóevrópsku málaættinni eru svo til öll af sama stofni, þótt 

ekki sé alltaf nákvæmlega vitað hvernig þróun þeirra hefur verið (West 2007:194). 

Indóevrópska orðið var heteróklítískt og skiptust stofnar með l- og n- viðskeyti á í 

beygingardæminu. Þannig hafði eintalan stofnmyndirnar *seh2wl̥- og *sh2u̯en- (af 

þessum stofnum eru íslensku orðin sól og sunna komin). Orðið var upphaflega 

hvorugkyns og hefur varðveist í því kyni í sumum málum, sbr. ved. súvar/svàr,     

avest. hvarəә og gotn. sauil, en það kemur líka fyrir í kk., sbr. lat. sōl, en í ýmsum 

afleiðslum af orðinu hefur kyn þess breyst. Flest germönsk mál hafa orðið í kvk., sbr. 

þ. die Sonne. Mismunurinn á kyni sólarinnar er því nokkuð skýr landfræðilega, en 

gróflega er hægt að segja að austurhluti indóevrópsku málaættarinnar telji sólina 

annaðhvort til hk. eða kk., en vestari hlutinn álíti hana kvk.  

 Ein helsta birtingarmynd sólarinnar í indóevrópskri menningu er hjólið, en í 

Rigveda eru ellefu tilvísanir í hjól (ved. cakrám) í tengslum við sólguðinn Sūrya 

(West 2007:201). Vedíska orðið fyrir hjól er komið af fie. stofninum *kwe-kwl(h1)-o, 

sem er myndaður með tvöföldunarforskeyti af rótinni *kwelh1- ‘snúa’. Fnorr. orðið 

hvél (og hjól) er komið af sama stofni og er reglulega notað í skáldskap yfir sólina, og 

stundum líka tunglið. Sólarhjólið er oftast sýnt sem einfaldur hringur í handverki, en 

reglulega með punkt í miðjunni og stundum með teina með fram jaðrinum sem tákna 

sólargeislana. Öðru hverju er kross í miðjunni sem skiptir hjólinu í fernt. Önnur 

algeng táknmynd sólarinnar er swastika, sérstaklega á járnöld Evrópu, en táknið sýnir 

skýrar snúning sólar. 

Elstu ummerki sólardýrkunar á Norðurlöndum er stytta frá því um 1500–400 

f.Kr. í Svíþjóð, en hún sýnir tvo hesta draga sólarhjól eða disk. Frægustu minjarnar 

eru hins vegar Trundholm-sólvagninn sem uppgötvaðist árið 1902 á Norðvestur-

Sjálandi í Danmörku og er tímasettur frá um 14. öld f.Kr., en þetta er um 25 cm löng 

bronsstytta sem sýnir hest draga sóldisk (West 2007:204). Diskurinn er gerður bjartur 

með gulli öðrum megin en með daufu bronsi hinum megin, en sambærilegt mótíf má 

finna á Indlandi þar sem álitið var að sólin skipti um hlið, eða „andlit“, eftir því hvort 

væri dagur eða nótt. Tengsl sólarinnar við hesta er líka víðfundin á indóevrópska 

menningarsvæðinu, en Tacítus minnist m.a. á sambærilegar goðsagnir við Eystra-

saltið, enda hafa slíkar leifar fundist á svæðum baltneskra og slavneskra tungumála. 
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7.3.1	  Sól	  og	  Sunna	  

Persónugerving sólarinnar, gyðjan Sól, kemur ekki oft fyrir í norrænni goðafræði, en í 

eldri skáldskap er sólin reyndar sjaldnast persónugerð sem gyðja og hnettinum því 

frekar lýst sem hluta af náttúrunni (Lindow 2001:278). Snorri Sturluson lýsir gyðjunni 

Sól í Gylfaginningu þegar Gangleri spyr um gang sólar og tungls. Þar kemur fram að 

Mundilfari nokkur hafi átt tvö börn svo fögur að þau voru skírð eftir himintunglunum: 

soninn Mána og dótturina Sól. Goðin settu systkinin hins vegar á himininn sem 

refsingu fyrir hrokann og þau eiga síðan að hafa dregið hestakerru um himinhvolfin 

með viðkomandi himintungl í togi. Það fer því ekki á milli mála að gyðjan er hér 

persónugervingur sólarinnar, þ.e. lýsandi hnattarins á himninum. Snorri telur þó 

gyðjuna til ásynja samkvæmt heimildum (Simek 1993:222).  

Í síðari töfraþulunni frá Merseburg er vitnað í persónugerða sólargyðjuna, en 

þar er hún nefnd Sunna (Simek 1993:223). Nöfnin tvö, Sól og Sunna, eru svo til sömu 

merkingar, þ.e. ‘lýsandi hnöttur á himni’, en orðið sunna er þó sjaldan notað yfir 

hnöttinn í daglegu tali í nútímaíslensku og hefur því þrengri og skáldlegri 

merkingarblæ. Orðið sól (< frgerm. *sōwilō-) samsvarar gotn. sauil (< frgerm. 

*sōwila-) að öðru leyti því að hið fyrrnefnda er kvenkynsorð (ō-stofn) en hið 

síðarnefnda er hvorugkynsorð (a-stofn). Orðið sunna (< frgerm. *sunnōn-) á sér líka 

samsvaranir í germönskum málum, sbr. fsæ. sunna, fe./ffrísn. sunne og gotn. sunno 

(ÁBM 2008:988).  

Orðsifjarnar sýna að norræna sólargyðjan Sól/Sunna er sú sama og var dýrkuð 

fyrr og sunnar í álfunni, en hlutverk og mikilvægi hennar í norrænu trúarbrögðunum 

er ekki jafnvel skilgreint, að mestu vegna skorts á heimildum. Sólardýrkunin, sem var 

eitt sinn afar mikilvæg hjá indóevrópskum þjóðflokkum, hefur því mögulega ekki fest  

sig jafnvel í sessi í Norður-Evrópu, en sem fyrr greinir hélt Gimbutas því fram að 

indóevrópsku áhrifanna gætti hvað minnst þar, m.a. í Skandinavíu. Davidson 

(1998:186) ítrekar þó að ýmsar kvenkyns sólarstyttur hafi fundist í Norður-Evrópu, 

aðallega með fram Rínarfljóti frá fyrstu tveimur öldunum eftir Krist, í gröfum eða 

bústöðum alþýðunnar.  

Það er vissulega ýmislegt sem gæti ýtt undir sólardýrkun á norðlægum 

slóðum, t.a.m. langir, dimmir vetur og mikilvægi sólar fyrir akuryrkju. Sólarstytturnar 

gætu í því samhengi líka táknað framlengingu af jarðargyðjunni eða sameiningu 

kraftanna tveggja og þannig sýnt einkenni æðstu gyðjunnar. 
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7.3.2	  Bil	  

Goðmagnið sem persónugerði tunglið í norrænni goðafræði var karlkyns, fyrrnefndur 

Máni, rétt eins og í hinum germönsku málunum. Það er því nánast enginn vitnisburður 

um gyðjudýrkun sem tengdist tunglinu í heimildum Norður-Evrópu frá því fyrir Krist, 

hvorki í skáldskap, listum eða helgisiðum (Davidson 1998:186). Þetta kemur nokkuð 

á óvart í ljósi þess að tunglið hefur lengi verið dýrkað hjá sumum indóevrópskum 

þjóðflokkum, en Jan de Vries (1956:358) segir marga fræðimenn telja tungldýrkun 

eldri en sólardýrkun. Ein helstu rökin fyrir því eru áberandi örar breytingar á yfirborði 

tunglsins, svokölluð „kvartilaskipti“ (e. lunar phases), sem vöktu vafalaust meiri 

athygli en hin óbreytilega sól. Ýmsir atburðir í dagatali indóevrópska menningar-

svæðisins eru jafnframt tengdir tunglinu, en Germanar reiknuðu einmitt tímatal sitt 

eftir gangi tungls fremur en sólar fyrir upptöku júlíanska tímatalsins (Simek 

1993:186). Þetta endurspeglast m.a. í orðinu mánuður sem er náskylt n-stofninum 

máni. Þessi orð eru ásamt lat. mēnsis og gr. mḗns komin af fie. meh1nōt-, *meh1n(e)s 

(ÁBM 2008:603). 

Eini vitnisburðurinn um tungldýrkun í norrænni goðafræði er gyðjan Bil. 

Henni eru gerð skil í Gylfaginningu Snorra Sturlusonar en þar eru hún annað tveggja 

barna sem fylgja Mána, en hitt er bróðir hennar, Hjúki (Lindow 2001:78). Snorri segir 

hana vera ásynju, eins og Sól, en Simek (1993:37) telur samt að Bil sé fyrst og fremst 

skáldsagnapersóna, enda oft notuð sem kenning í dróttkvæðum, og því „ekki ásynja í 

eiginlegum skilningi orðsins“. Nässtrom (1995:76) telur hana hins vegar vera eina af 

mögulegum birtingarmyndum æðstu gyðjunnar í norðri, en viðurkennir þó að vegna 

skorts á heimildum sé erfitt að vita hvort hún hafi verið tilbeðin. Lindow (2001:78) 

nefnir að þessi skortur hafi fengið marga fræðimenn til að efast um goðfræðilegt gildi 

þessara tveggja goða eða jafnvel til að álíta að Snorri sjálfur hafi búið þau til. Þessu 

hafnar þó Anne Holtsmark í grein sinni Bil og Hjuke (1945), þar sem hún telur Snorra 

hafa byggt sín rit á eldri, glataðri heimild þar sem goðmögnin tvö hafi verið sýnd sem 

minnkandi og vaxandi tungl. Þá segir Holtsmark líka sennilegra að Bil tilheyri dísum, 

fremur en ásynjum, og virðist sú flokkun eiga betur við, sérstaklega þegar tengsl við 

hina æðstu gyðju er höfð í huga. Dísir voru vissulega tilbeðnar, þótt þær væru sjaldan 

nafngreindar, og tengslin við náttúruöflin voru óneitanlega ríkari hjá dísum en 

ásynjum.  

Orðsifjarnar styðja tilgátuna um minnkandi og vaxandi tungl að einhverju 

leyti, en nafnið Bil er líklegast skylt nafnorðinu bil ‘millibil, tímaskeið, meiðsli’ og 

sögninni bila ‘skaddast, ganga úr lagi’ (ÁBM 2008:55). Þar er ekki erfitt að sjá 
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tengslin við minnkandi tungl, enda hægt að líta á skerðingu yfirborðsins sem hálfgerð 

meiðsl. Það er öllu erfiðara að færa rök fyrir nafni Hjúka og tengslum hans við 

vaxandi tungl, en orðið er skylt sögninni hjúka ‘annast sjúkling, hjúkra’ (ÁBM 

2008:335). Sú merking á ekki sérstaklega vel við vaxandi tungl, en reyndar gæti eldri 

merking sagnarinnar verið ‘að styrkja’, sem passar þá töluvert betur, en orðið gæti 

þannig verið skylt nno. hauka seg ‘hressast, ná sér’, sem er mögulega rótskylt          

gr. kỹros ‘kraftur’. 

Hér má líka rétt nefna eina aðra gyðju sem hafði tengsl við tunglið, en það er 

germanska gyðjan Sinthgunt. Hún kemur aðeins fyrir í síðari töfraþulunni frá 

Merseburg og hlutverk hennar og mikilvægi er því með öllu óþekkt (Simek 

1993:210). Sinthgunt er þar sögð vera systir Sunnu, sem var rædd að ofan, og því álíta 

sumir fræðimenn hana tákna tunglið, enda þessir tveir hnettir reglulega nátengdir í 

goðafræði. Ef svo er, þá gæti verið að fornháþýskar goðsögur hafi persónugert tunglið 

sem kvenkyns, ólíkt þeim norrænu (McKinnell 2005:13).  

7.4	  Sólarhringurinn	  

7.4.1	  Nótt	  

Auk sjálfrar sólarinnar var tími sólarhringsins líka persónugerður í norrænni 

goðafræði, en þar koma mæðginin Nótt og Dagur helst til sögunnar. Í 

Vafþrúðnismálum segir Snorri Sturluson frá því að kvengyðjan Nótt sé dóttir Nörva, 

sem einnig er nefndur Narfi í Gylfaginningu, en hún var af jötnakyni, enda er henni 

lýst sem dökkri og svartri yfirlitum (Ólafur Briem 1991). Samkvæmt Gylfaginningu 

(Gunnar Skarphéðinsson 1999:21) giftist Nótt þrisvar, en fyrsti eiginmaðurinn var 

Naglfari og eignuðust þau dótturina Auði. Því næst kom Annar, en þau Nótt eignuðust 

dótturina Jörð, sem var rædd hér að ofan. Að lokum giftist Nótt Dellingi, sem var af 

ásakyni, en þau eignuðust soninn Dag, sem var ljós og bjartur eins og faðir hans 

(Simek 1993:185). Það er óljóst hvað veldur því að Nótt hafi þrisvar gengið í 

hjónaband og hvaða merking felst í því, en Lindow (2001:246) telur þó augljóst að 

Snorri hafi sjálfur álitið síðasta hjónabandið best, þar sem Dagur varð til úr því.  

 Orðið nótt er skilgreint sem ‘tíminn frá kvöldlokum til morguns’. Það á sér 

afar margar samsvaranir í skyldum málum, sbr. fær. nátt, fe. neaht, niht, fhþ. naht og 

gotn. nahts (ÁBM 2008:675). Önnur ie. mál eiga líka orð af sama stofni, þ. á m. lat. 

nox, fi. nákt-, tokk. A noktiṃ ‘undir kvöld’ og hett. nekuz (ef.) ‘kvöld’. Orðið er því 

sérstaklega algengt í indóevrópskum málum og má ætla að það sé afar fornt. Það er 

leitt af rótinni *negw(h)- ‘rökkva’ með t-viðskeyti. Sagnrótin er varðveitt í hett. nekuzi 
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‘kvöldar’. Orðið nótt er skylt kvk. no. ótta ‘hánótt, tíminn frá kl. 3–6 að næturlagi, 

þrjúleytið að nóttu til’ (skilgreining skv. ÁBM 2008:696). Endurgerður stofn þess 

fyrir frumgermönsku er *unhtwōn og er hvarfstigsmynd af nótt. 

 Þótt tímatal Germana hafi fylgt gangi tunglsins, og að þeir hafi talið tímann í 

nóttum en ekki dögum, þá virðist gyðjan Nótt engu að síður hafa gengt litlu hlutverki 

í trúarbrögðum þeirra (Simek 1993:186). Eina verkefni hennar samkvæmt heimildum 

er að fara umhverfis jörðina á kerru og leiða hestinn Hrímfaxa, en Snorri segir að 

froða úr munni hestsins verði að daggardropum á jörðu. Á meðan ríður sonur hennar 

Dagur á hestinum Skinfaxa, sem á móti lýsir upp loftið. Slíkar hugmyndir um tíma 

sólarhringsins voru ekki nýstárlegar á tíma Snorra, en þær birtast líka í eldri drótt- og 

eddukvæðum. Mögulega hefur hann líka fengið sambærilegar hugmyndir úr 

forngrískri goðafræði, en slík minni eru að finna víðs vegar um indóevrópska 

menningarsvæðið, sbr. hettitíska goðið sem fer um himininn á vagni sem dreginn er af 

tveimur uxum, þeim Degi og Nótt (West 2007:224).  

Gyðjan Nótt virðist þó ekki hafa gegnt mikilvægu trúarlegu hlutverki í 

norrænu trúarbrögðunum, sérstaklega í ljósi þess hve sjaldan hún birtist í heimildum. 

Hvað varðar tengsl hennar við æðstu gyðju og frjósemisdýrkun, þá eru þau hér í 

lágmarki miðað við mörg önnur náttúruöfl. Nóttin er vissulega nátengd tunglinu, einu 

megineinkenni æðstu gyðjunnar, en í ljósi þess hve lítið vægi tunglið hafði í 

norrænum trúarbrögðum, kemur líklega ekki á óvart að það sama gildi um nóttina. 

7.4.2	  *Austrō-‐	  

Hér má rétt nefna aðra gyðju sem lék stórt hlutverk í öðrum indóevrópskum trúar-

brögðum, en það er gyðjan sem táknar dögun, þ.e. fyrstu stundir dagsins. Á öðrum 

menningarsvæðum en því norræna var gyðjan vel þekkt og mikilvæg en flest nöfn 

hennar eru komin af rótinni *h2eus- ‘bjarmi, logi’ (West 2007:217). Þekktar gyðjur 

sem eiga nafn af þessari rót eru m.a. hin vedíska Uṣas-, þekkt í Rigveda, avestíska 

Ušah-, gríska Eōs, rómverska Aurora og litháíska Aušrà (de Vries 1956:357). Á 

germanska menningarsvæðinu var hún þekkt sem *Austrō-, sbr. fe. Ēastre, Ēostre og 

fhþ. *Ōstara (Ōstarmānoth). 

Tilbeiðsla hennar var í apríl, en vorhátíðin tileinkuð henni var seinna tekin yfir 

af kristni, þ.e. páskahátíðin nú á dögum, en enska orðið Easter yfir páska er dregið af 

nafni gyðjunnar. *Austrō-tengdist því vorinu frekar en dögun hjá Germönum, en þessi 

breyting gæti sýnt hversu ört trúarbrögð gátu hliðrast, jafnvel ekki á stærra svæði 

(McKinnell 2005:13). Dýrkun gyðjunnar einskorðaðist að mestu leyti við 
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suðurgermanska svæðið, en talið er að átrúnaðurinn hafi borist norðvestur á bóginn, 

a.m.k. til Niðurlanda, Englands og þess hluta Danmerkur sem tengist meginlandinu, 

en dýrkun hennar náði aldrei útbreiðslu á Norðurlöndum. 
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8.	  Lokaorð	  
Goðafræði og gyðjudýrkun var hér til umræðu, en athyglinni var beint að kvengoðum 

norrænnar goðafræði. Efnið var kannað út frá þeirri hugmynd að gyðjur innan 

trúarbragðanna sem hafa sterkari tengsl við frjósemi, helst goð innan vanaættarinnar, 

gætu verið leifar af eldri jarðardýrkun eða verið hlið á indóevrópskri gyðjudýrkun 

móður jarðar. Til þess að rannsaka þessi mögulegu tengsl var notast við tæki 

orðsifjafræðinnar, þ.e. hvort hægt væri að varpa ljósi á upprunalegt hlutverk og 

einkenni hverrar gyðju út frá merkingu nafns hennar. Indóevrópskar hliðstæður þeirra 

voru líka hafðar að leiðarljósi, en til eru margvíslegar sambærilegar gyðjur á 

menningarsvæði málaættarinnar sem sýna enn betur hvernig þróun þeirra og dreifing 

hefur verið í aldanna rás. 

 Tvær kenningarnar um móðurgyðjudýrkun voru athugaðar sem mögulegar 

skýringar á fornum rótum norrænna frjósemisgyðja. Fyrst var kenning Mariju 

Gimbutas um forna gyðjudýrkun í Evrópu rædd, en þar segir hún að afmarkað svæði í 

Suðaustur-Evrópu hafi verið upphaf dýrkunarinnar sem hafi svo breiðst út um álfuna 

með tímanum. Þar sem Skandinavía er eitt af jaðarsvæðum Evrópu voru seinni áhrif 

indóevrópskra þjóðflokka einna minnst þar, en það útskýrir hvers vegna enn eru til 

leifar frjósemisdýrkunarinnar í norrænni goðafræði sem tengist vönum. Seinni 

kenningin gerir hins vegar ráð fyrir að frjósemis- og gyðjudýrkun eigi sér 

indóevrópskan uppruna, s.s. nokkuð yngri en kenning Gimbutas gengur út á, þar sem 

uppsprettan væri við botn Miðjarðarhafs eða í Mið-Austurlöndum. Í því tilfelli hafi 

verið til ein margslungin frumgyðja, með sérstaklega sterk tengsl við jörðina og 

frjósemi, en flestar megingyðjur innan indóevrópska menningarsvæðisins hafi sprottið 

frá henni og endurspegli einkenni hennar. 

 Tvær megingyðjur norrænnar goðafræði, Freyja og Frigg, voru fyrst athugaðar 

með seinni hugmyndina að leiðarljósi, s.s. að þær tákni báðar æðstu frumgyðjuna. Þær 

voru báðar ástargyðjur öðru fremur, þótt þær tákni vissulega mismunandi ást: Freyja 

stóð fyrir frjálsar ástir en Frigg fyrir hjúskap og móðurást. Ýmis önnur einkenni þeirra 

eru svo svipuð að óhjákvæmilegt er að íhuga frekari tengsl gyðjanna, en þeim var 

jafnvel stundum ruglað saman í textum Snorra Sturlusonar. Til að athuga þetta var hér 

einkum litið til orðsifjanna, en þar kom fram að nöfn gyðjanna eru orðsifjafræðilega 

óskyld og hvort af sínum orðstofni. Það er því aðeins hægt að líta til annarra þátta sem 

gætu hafa haft áhrif á tengsl gyðjanna, en niðurstaðan hér er sú að gyðjurnar séu 

sennilega aðskildar og eigi hvor sinn uppruna. Það breytir því þó ekki að Freyja er 
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með sterk tengsl við jarðardýrkun, enda af vanaættum, og ekki ólíklegt að hún ein eigi 

sér fornar rætur í suðlægri dýrkun móðurgyðju. Freyja á sér margvísleg auknefni, sem 

öll endurspegla margvíslegar hliðar gyðjunnar, en mörg þeirra hafa greinilega tengsl 

við frjósemi og gnægð.  

 Í kjölfarið voru aðrar vættir og minni háttar gyðjur skoðaðar með kenningu 

Gimbutas að leiðarljósi, en það voru jötungyðjur, dísir, valkyrjur og nornir. Allar 

þessar verur eru ólíkar gyðjunum, og goðunum almennt, en fyrir utan dísir voru þær 

ekki tilbeðnar og stóðu fyrir utan heim mannanna, þ.e. í náttúrunni. Sjónum var fyrst 

beint að tveimur jötungyðjum, Gerði og Skaða, sem eru í rauninni á mörkum þess að 

teljast náttúrugyðjur, sökum þess að þær giftust báðar vönum. Tengsl þeirra við 

jötunheima og náttúruna eru þó áberandi í öllum lýsingum en Gerður á mjög 

sennilega rætur í frjósemisdýrkun vana. Nafnið ber það sérstaklega með sér, en hún 

gæti jafnvel verið enn eitt auknefni Freyju. Skaði er aftur á móti mun óljósari en þykir 

þó ólíklegri til að hafa verið tengd frjósemi, en gæti hins vegar verið leif af annarri 

gyðjudýrkun, nú útdauðri. Aðrir hópar náttúruvætta, þ.e. dísir, valkyrjur og nornir, 

sýna síðan mismunandi uppruna. Dísir sýna áberandi tengsl við frjósemi og vani, og 

gætu þannig passað við hugmyndir Gimbutas, þótt orðið dís sé torrætt. Hlutverk 

valkyrja og norna er svo afmarkaðra og tengdist frekar vernd og örlögum en frjósemi, 

en það var líka ein hlið æðstu gyðjunnar. Það er þó sennilegra að valkyrjur séu yngra 

fyrirbæri en nornir eiga margar fornar indóevrópskar hliðstæður. 

 Að lokum voru þær gyðjur kannaðar sem voru bókstaflegir persónugervingar 

náttúruaflanna, þ.e. jarðar, sólar, sjávar og nætur. Hér var sérstaklega litið til sam-

bærilegra indóevrópskra goðmagna, en tilbeiðsla náttúrunnar á sér afar fornar rætur á 

öllu menningarsvæðinu. Helsta áherslan var á jarðardýrkun, en jarðargyðjan átti sér 

nokkur nöfn í Norður-Evrópu. Fjöldinn kemur nokkuð á óvart í ljósi þess hve lítið 

vægi hún hafði hjá norrænum þjóðflokkum, en uppruni hennar er þó ævaforn og 

greinilega indóevrópskur. Æðsta gyðjan virðist þó ekki hafa skilað sér í þessari gyðju 

á norrænum slóðum. Sjávargoð voru aftur á móti mikilvæg, en þó virðist megingyðjan 

sem tengist sjó ekki eiga sér eiginlegar indóevrópskar hliðstæður, en sennilega 

endurspeglast það í mikilvægi siglinga í Norður-Evrópu. Sólardýrkun var eitt sinn 

hvarvetna mikilvæg á indóevrópska svæðinu, en virðist hafa skilað sér að litlu leyti á 

norðurslóðum, en gyðjur þar eru óljósar í heimildum og reyndar ekki alltaf 

persónugerðar. Tími sólarhringsins var aftur á móti alltaf persónugerður, þar sem 

nóttin gegndi nokkru hlutverki í skáldskap. Þrátt fyrir greinileg líkindi með öðrum 
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indóevrópskum goðum virðist dýrkun náttúruafla ekki hafa verið jafnmikil hjá 

norrænum þjóðflokkum. Fyrir utan hafið, sem á sér þó einhver tengsl við keltneska 

goðafræði, hafa persónugerð goðmögn lítið vægi í norrænni goðafræði. Jarðar-

dýrkunin sýndi þó einhver merki um að hafa eitt sinn verið þýðingarmikil. 

 Hér hefur því fyrst og fremst verið gerð tilraun til að fá umfangsmikið yfirlit 

yfir þær gyðjur og vættir norrænnar goðafræði sem gætu átt sér uppruna í frjósemis- 

og jarðardýrkun. Samanburður við indóevrópskar hliðstæður, þar sem við á, gaf í 

sumum tilfellum nokkuð skýra mynd af þessari þróun, en sumar gyðjur eru enn 

jafnóljósar og áður. Það er engu að síður greinilegt að einhvers konar tvískipting 

dýrkunar var til staðar í norrænum trúarbrögðum, þar sem vanir og náttúrugyðjur 

tengdust jarðardýrkun og frjósemi, en æsir aftur á móti veraldlegri tilbeiðslu. 

Frjósemisgyðjur og náttúruvættir norrænnar goðafræði eiga sér þó margvíslegan 

uppruna, eins og hefur komið fram í umræðunni, en þar virðist vera að hægt að finna 

leifar af fornri jarðardýrkun og tilbeiðslu móðurgyðju í trúarbrögðunum. Þótt hér hafi 

sjónum aðallega verið beint að orðsifjafræðilegu hlið efnisins, þá er ljóst að umfang 

þess krefst samvinnu ýmissa fræðigreina svo hægt sé að kafa enn dýpra í leit að 

frekari vísbendingum. 
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