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Ágrip

Þessi ritgerð fjallar um Grímnismál. Við fyrstu sýn verður þegar ljóst að þetta eddukvæði 

fæst við alheimsfræðilegt efni. Þótt lítill vafi leiki á þessu getur nútímamönnum reynzt 

nokkrum efasemdum undirorpið að skilja hvað fornmönnum hafi verið hjartfólgið er þeir 

lögðu fyrir sig ævafornar spurningar er varða þetta efni. 

Þessi athugun hefir sterklega mótað ritgerðina vegna þess að viðhorf höfundarins er það að 

fátt annað en samanburðaraðferðin getur lagt traustan grundvöll fyrir rannsóknir á heimsmynd 

Grímnismála.

Rannsókn á heimsfræði margra menningarheima hefir leitt í ljós að þótt náttúruumhverfi og 

samskipti við aðrar þjóðir móti tíðum þjóðarmenningu, eru sumar spurningar sem menn leggja 

fyrir sig um himinn, jörð og tilvist mannverunnar keimlíkar. Þegar hliðstæður í heimsfræði 

margra þjóða eru ígrundaðar, er unnt að rannsaka Grímnismál með því að hafa að leiðarljósi 

þann fróðleik er samanburðaraðferðin hefir upp á að bjóða. 

Reynt hefir verið á þessum nótum að leggja grunn að því að skilja uppbyggingu himinsins í 

Grímnismálum, fleiri eddukvæðum og Snorra Eddu. Leiðin sem hefir verið farin í þessum 

rannsóknum hefir stundum verið vandkvæðum bundin. Snemma í upphafi var höfundinum 

ljóst að mikillar þverfræðilegrar kunnáttu þarfnaðist til að halda áfram á þeirri braut er 

samanburðaraðferðin lagði upp með. Vægi himinsins í heimsmynd margra menningarhópa 

víða um heiminn gerði það skýrt að nauðsynlegt var að beita stjörnufræði og flétta hana saman 

við goðafræði, málfræði og textafræði í því skyni að nálgast hugarheim fornmanna. 

Annað atriði í heimsfræði bæði til forna og í nútíma er að hugmyndir um alheiminn og 

framvindu hans samtvinnast gjarnan hugrenningum um stöðu mannverunnar andspænis 

náttúrunni og umhverfinu sem heldur utan um heimhaga mannkynsins. Slík samtvinning 

leggur fram mikla áskorun fyrir nútímarannsakendur og krefst þess að þeir gefi einnig 

heimspekilegri hlið málsins gaum.  

Þetta hefir verið gert í lokakafla þessarar ritgerðar þar sem hefir verið leitazt við að varpa 

ljósi á skilningi kvæðisins á samfléttuðum hlutskiptum mannsins og alheimsins.
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Abstract

This thesis deals with Grímnismál. At first glance, it becomes clear that this eddic poem 

concerns cosmological issues. Although this is nearly unquestionable, modern people may 

hesitate recognizing what early people had in mind when they wondered about long-standing 

questions relating to this subject. 

Such a consideration has strongly shaped this thesis because, from the author’s point of view, 

a comparative approach is necessary to lay a reliable foundation for researching the worldview 

reflected in Grímnismál.

A study about cosmology of many world cultures has shown that even though the natural 

environment and communication with other people often creates the basis for national culture, 

individual consider in roughly the same manner issues concerning sky, earth and human 

existence. By considering parallel cosmological views in many cultures, it is possible to 

investigate Grímnismál by using the guidelines which the comparative cultural approach sets at 

our disposal.

An attempt has been made along these lines to provide a basis for understanding the 

structure of the sky in Grímnismál, in other eddic poems and Snorra Edda. The path that has 

been taken in this project has sometimes been difficult. Early at the start, the author became 

aware that many interdisciplinary skills were needed to follow the research lines laid out by the 

comparative approach. The importance of the sky in the cosmology of many cultures around 

the world has made clear that it was necessary to use astronomy together with mythology, 

grammar and philology in order to approach early people’s cosmological conceptions.

Another aspect of the cosmology, both ancient and modern, is that ideas about the cosmos 

and its evolution are very often intertwined with concepts regarding the state of the human 

being against nature and the environment in which humanity lives. Such intertweaving 

involves great challenges for modern researchers and demands that they should also consider 

the philosophical aspect of the matter.

The final chapter of this thesis attempts to shed light on the views presented in the poem 

about the interconnected lots of man and the universe.

  

Keywords: Grímnismál, cosmology, the sky and human beings.
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Þakkir

Gísli Sigurðsson hefir verið leiðbeinandinn fyrir þessa ritgerð. Hann hefir ekki einungis 

hvatt höfundinn til að þrengja umtak efnisins heldur einnig til að útskýra betur sumar 

hugmyndir sem hafa verið settar fram í textanum. Það er honum að þakka að ritgerðin er 

prýdd skýringamyndum sem höfundurinn teiknaði sjálfur til að auðvelda rúmfræðilegan 

skilning lesandans á efninu. Auk þess hefir hann bent á marga málfræðilega galla sem voru í 

textanum.

Eydís Björnsdóttir hefir lesið yfir mestalla ritgerð og hefir sérstaklega athugað þá staði er 

höfundurinn þurfti að endurskrifa vegna þess að þeir voru torskiljanlegir.

Björn Vernharðsson hefir lesið yfir 3.3 og hefir rætt við höfundinn um hugmyndir er þar 

eru lagðar fram.

Þessum manneskjum kann höfundurinn hjartans þakkir en skylt er að minna á að þær bera 

ekki ábyrgð á þeim göllum sem munu óumflýjanlega leynast og hrannast upp í textanum. 
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0. Inngangur

Frá örófi alda hefir eitt aðaleinkenna mannskepnunnar verið hugarstarfsemi. „Við erum það 

sem við hugsum. Allt sem við erum rís með hugsunum okkar. Með hugsunum okkar sköpum 

við heiminn“ eru inngangsorð Dhammapada [Njörður P. Njarðvík 2003, 12]. Hvernig er 

hugarstarfsemi manna háttað? Hún er margvísleg. Menn hugsa, meta, muna, ætla sér að gera 

eitthvað, skapa nýja hluti og svo framvegis. Hvað hugarstarfsemi er einkennandi fyrir 

mannskepnuna votta orðsif orðsins maður sem er að öllum líkindum dregið af indóevrópskri 

rót *men- en þessi rót merkir einmitt að hugsa [Ásgeir 2008, 597]. Af sömu rót leiða íslenzkar 

sagnir muna [ibidem, 640] og munu [ibidem, 642] en auk þess nafnorðið munur sérstaklega í 

merkingunni ‘hugur’ [ibidem, 642].  

Vegna hugarstarfsemi sinnar hafa menn tilhneigingu til að túlka umhverfi sitt þannig að 

þeir einbeita sér að finna lögmál sem stýrir heiminum [Krupp 1996, 13]. Eðlisfræðingar 

nútímans skoða, safna upplýsingum og reyna að fella gögn í sérstakan ramma. Til þess þurfa 

þeir hugrænt líkan af umheiminum. Til að mynda í aflfræði Newtons nota raunvísindamenn 

punktmassa. Um er að ræða rúmfræðilega eftirmynd raunverulegra hluta sem teljast svo litlir í 

samanburði við umhverfi sitt að þeim er nálgað sem rúmfræðilegum deplum með massa í 

stærðfræðilíkaninu af raunheiminum. Aflfræðingar fást oft við marga punktmassa. Mengd og 

víxlverkun þeirra ásamt verkun sérstaks sviðs (eins og þyngdarsviðs) á þá nefnist agnakerfi. 

Þessi einfalda lýsing veruleikans er auðvitað nálgun sem helzt þar til allir aðrir hlutir eða 

fyrirbæri eru nægilega fjarlæg þannig að þau hafi ekki eða nánast ekki áhrif á kerfið. Er lýsing á 

fyrirbærinu sem er til athugunar er sett upp finna eðlisfræðingar lögmál sem stýra kerfinu. Þessi 

lögmál eru sett fram sem jöfnur en lausn þeirra fylgir spá um hreyfingu allra agnanna í kerfinu 

[Rosati 1978, 217-223]. 

Leiðir aflfræðinga til að skilja heiminn eru, þegar krufið er til mergjar, ekki svo frábrugðnar 

háttum margra fornmanna til að skapa sér sínar heimsmyndir. Aflfræðingar þurfa á tilraunum 

að halda til þess að finna sín lögmál en einnig þurfa þeir að túlka umheiminn, setja upp líkan af 

honum til að ná að spá um framvindu kerfanna. En þessar þrjár hugmyndir, að skoða, að túlka 

og að spá, hafa fylgt mannkyninu frá ómuna tíð. Margir menn að fornu og að nýju sem gæddir 

eru sjón vita að gul skífa rís hvern morgun á himni, einnig þegar er skýjað, en hún færir okkur 

ljós. Aftur á móti skín annað himintungl oft um nætur og það tungl vex og hnígur með 

ákveðinni lotu. Við gulu skífuna, sólina, hafa menn síðan fyrir löngu markað sínar áttir því 

skoðun hefir kennt þeim að hægt er að treysta á sólina til að marka suðuráttina en um leið allar 

hinar enda eru nafnorðin sunna og suður hugsanlega skyld [Ásgeir 2008, 985 og 988]. 

Margir og ólíkir menningarheimar eru á jörðu. Vagnar hafa ekki verið til í öllum 

menningarheimum. Í sumum fornmenningarheimum voru eingöngu til hestar sem farartæki, 

aðrir menn þekktu ekki einu sinni hesta en sumir kusu sérstaklega skip til farar. Sumir menn til 

forna þekktu eyðileggjandi æðisgang eldfjalla, aðrir ekki en þeir vissu aftur á móti til 

geigvænlegra flóða. Ef litið er á félagsháttu þjóða frá ólíkum tímum og stöðum finnum vér 

akuryrkjumenn með fasta búsetu, hirðingja eltandi mismunandi dýr, veiðimenn sem róa til 
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fiskjar og svo fram vegis. Einnig hafa trúariðkanir þjóða oft verið frábrugðnar og svo mætti 

lengi telja hvað varðar margvísleika upplifana manna og samfélaga.

En aftur á móti er margt svipað með mönnum. Allir hafa upplifað fæðingu, dauða og 

sársauka. Að auki hafa flest allir séð sól og mána. Það sem einkennir menn og samfélög hvað 

þessi atriði varðar er ekki sýnin heldur túlkunin. Sumum gæti dottið í hug að sólin sé eilífur 

logi á himni, aðrir gætu ímyndað sér að hún sé dregin í vagni sínum af nokkrum hestum en 

aðrir gætu trúað að máttur ósýnilegs smiðs ráði ferð hennar. 

Fornmenn allir höfðu einhver kynni af himni. Menn að fornu og nýju þekktu sól og mána 

en flestir menn áður en rafmagn var innleitt í líf þeirra höfðu að auki allt aðra upplifun af 

næturhimni en margir nútímamenn sem lifa við ljósmengun. En undir þetta mun hver taka 

sem staddur er fjarri borgarljósum undir heiðskírum himni. Hverja nótt prýða ótalmargar 

stjörnur himinhvolfið. Sumar eru bjartar en aðrar daufar, ein er kyrr en allar hinar eru á 

hreyfingu. Föruhnettirnir rísa, fara yfir himin og setjast síðar niður. Auk þess afhjúpast 

ótalmörg önnur undrunarverð fyrirbæri þeim er skoða himininn gaumgæfilega.    

Það ætti ekki að koma spánskt fyrir sjónir að drjúgur þáttur lífs fornmanna, hafi einkennzt af 

skoðun himintungla, sérstaklega á þeim löndum sem liggja langt frá miðbaugi því þar er nóttin 

langvarandi förunautur seggja yfir vetrartímann. Einhverjar leifar af hugmyndum norrænna 

manna um túlkun þeirra á himintunglum munu hafa varðveizt í fornum heimildum [Gísli 

Sigurðsson 2009, 851]. Auðvitað má oft rekast í þeim heimildum á sól, mána og stjörnur en 

örðugra er að rannsaka hvort fornmenn hafi skilið eftir í heimildum einhverjar skoðanir og 

túlkanir á fyrirbærum eins og kvartilaskiptum tunglsins [Knight 2012], færzlu jafndægranna 

eða tengingum stjarna í stjörnumerki. 

Sumir fræðimenn allt frá 19. öld hafa talið að upptalning Óðins á heimkynnum goða á 

himni sem gætir í Grímnismálum sé í raun og veru upptalning á norrænum nöfnum 12 

stjörnumerkja sólbaugsins (sbr. 3.4).

Meginefni þessarar ritgerðar er að rannsaka heimsmynd Grímnismála, sköpun heimsins, 

hnignun hans og byggingu í því skyni að varpa ljósi á hugmyndir fornnorrænna manna á 

himinfestingunni. Vandi við þess konar rannsóknir er að það er viðbúið að þekking fornra 

þjóða á náttúrulegum fyrirbærum sé skráð í goðsögum [Barber og Barber 2004, 2]. En illt er að 

ráða við goðsögur, þeim er ekki lifir við sömu aðstæður og þeir sem sögðu þær. Það fer enn 

verr ef varðveizlu goðsagnanna hefir verið brenglað vegna skilningsleysis sagnamiðlara á 

fyrirbærum sem er lýst í þar að lútandi goðsögum [ibidem, 17-33 og 140-152].
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1. Texti Grímnismála

1.1 Varðveizla

Grímnismál eru talin til Eddukvæða. Þau eru aðallega varðveitt í Konungsbók Eddukvæða 

GKS 2365 4to (K) og AM 748 I a 4to (A). Auk þess eru margar vísur úr kvæðinu, um það bil 

þriðjungur þeirra, varðveittar í handritum Snorra Eddu, einkum í Gylfaginningu. Tvær línur 

eru teknar upp í Þriðju málfræðiritgerðina sem eignuð er Ólafi hvítaskáldi [Jónas Kristjánsson 

og Vésteinn Ólason, ÍF 2014, I 177].

K hefir 90 blaðsíður, 45 blöð í sex kverum, en eitt kver hefir týnzt, þar af leiðandi mun 

bókin upphaflega hafa verið 106 blaðsíður að lengd. Fornskriftafræðingar og málfræðingar telja 

hana ritaða á síðari hluta 13. aldar eða um 1270. Máleinkenni og skyldleiki við önnur handrit 

vísa á að hún muni vera íslenzk, orðin til á Vesturlandi eða Norðurlandi [ibidem, 19].

A er aftur á móti einungis varðveitt í brotum eða 6 skinblöðum. Það er lítið 

fjórblöðungshandrit, talið vera frá fyrsta fjórðungi 14. aldar eða um 1300 [ibidem, 23].

Af því er bezt fæst séð hefir A að geyma sömu kvæði og K þótt röðun sé frábrugðin með 

þeim [ibidem, 24]. Þetta bendir á að einn eða fleiri ritstjórar hafi ráðið efnisskipan A og K eða 

forrita þeirra. Ekki getur talizt víst að sameiginlegt forrit hafi verið uppistaða fyrir A og K í 

 öllum kvæðum. Má aftur á móti telja líklegt að hvorttveggja séu eftirrit glataðra forrita þó að 

ekki sé vitað hversu margir milliðir hafa verið milli þeirra og forritanna, hvort sem gert er ráð 

fyrir tilvist sameiginlegs forrits eða ekki.

Hvað Grímnismál snertir er munur milli leshátta A og K léttvægur þannig að líklegt er að A 

og K gerðir þeirra sæki til hins sama uppruna, væntalega skrifaðrar *X gerðar. Ekkert er vitað 

um aldur þeirrar rituðu gerðar. Hér er að vísu hæpið að skilja Grímnismál úr hinum 

eddukvæðunum en margt sem gengur um þau í heildinni er unnt að færa yfir á stök kvæði. 

Með öðrum orðum, er um kvæðahefð að ræða fremur en um stök kvæði og áhrif milli stakra 

kvæða hefir margt að segja þannig að óhjákvæmilegt er að meta þau áður en nokkuð er fullyrt 

um einstök kvæði. 

Má óyggjandi staðhæfa að forsaga allra eddukvæða sé nútímamönnum dulið svið og um 

hana er eingöngu unnt að leggja fram tilgátur. Allmargar skoðanir voru fyrr á dögum sýndar 

um aldur, uppruna og munnlega geymslu eddukvæða. Nýjar rannsóknir hafa gjörbreytt 

viðhorfinu að því leyti að sjálfar rannsóknarspurningar sem voru taldar gildar áður fyrr þýkjast 

ekki lengur viðeigandi. Til að mynda, hafa rannsóknir um munnlega kvæðahefð, sem fóru 

fram á síðustu öld, leitt í ljós að umræða um aldur, höfund og varðveizlu eddukvæða eigi að 

vera með öðrum hætti en áður var. Forsendur að rannsókn um munnlega kvæðahefð eru ekki 

þær sömu og eiga við um ritaða texta [Gísli Sigurðsson 1998, xvii-xviii]. 

Það eina sem má meta með einhverri vissu er að aldur handrita getur talizt nokkuð öruggur 

terminus ante quem til að ákvarða að eddukvæðahefðin hófst fyrir 1270 sem er aldur 
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1 Hér er um vísbendingu að ræða en ekki sannindi vegna þess að handrit Snorra Eddu eru ekki svo gömul. Auk þess felst þessi aldursákvörðun 

í því að Snorri sé virkilega höfundur svonenfdrar Snorra Eddu. 

2 Um aldursgreiningu og munnlegu geymd er fjallað víða. Sbr. t. d. Gísli Sigurðsson [1998, xxi-xxiii], Thorvaldsen [2016] og Jónas 

Kristjánsson og Vésteinn Ólason [ÍF 2014, I 49-55].

Konungsbókar [Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason, ÍF 2014, I 19]. Hvað varðar 

Grímnismál sem stakt kvæði er eingöngu unnt að bæta við að margar vísur þeirra eru 

varðveittar í handritum Snorra Eddu sem mun vera skrifuð fyrir dauða höfundarins eða 1241 

[Faulkes 2005, xii-xvi]. Þetta segir í sjálfu sér ekki miklu meira en að stakar vísur kvæðisins 

voru þekktar í einhverju formi fyrir um 12401. 

Yfirgripsmeiri niðurstöður fást aftur á móti með því að líta á alla eddukvæðahefðina. 

Rannsóknir á munnlegri hefð benda til þess að þessi kvæðahefð hafi lifað margra alda 

síbreytilegu lífi áður en kvæði voru skráð á skinn. Vísur hafa sennilega tekið miklum 

breytingum frá hverri kynslóð til hinnar en slíkar breytingar voru einnig háðar því að kvæðin 

aðlöguðust forsendum er giltu fyrir hvern flutning. Auk þess gegndu gleymska og nýsköpun 

einhverju hlutverki í því máli en ógjörningur er að segja með vissu um umfang þeirra [Gísli 

Sigurðsson 1998, xvii-xviii].

Viðleitni fyrri fræðimanna til nákvæmrar aldursákvörðunar, hvort sem er á rökum reist eða 

ekki, kemur að engum notum í þessari ritgerð vegna þess efnis sem hér er til meðferðar2. Þótt 

form Grímnismála sem er að líta í K og A sé sprottið upp snemma eða seint á víkingaöld eða 

jafnvel enn fyrr eða síðar, er engu að síður ekki unnt að útiloka að hugmyndir sem eru 

geymdar í kvæðinu gætu verið miklu eldri. Heimsmyndin sem birtist í kvæðinu varðar meðal 

annars nátturufyrirbæri eins og sól, dægra- og árstíðarskipti en athuganir um þess konar 

náttúruundur hafa að sjálfssögðu farið fram síðan mannkynið varð til. Augljóst er að frá því í 

árdaga hafa árin varað aðeins meira en 365 daga og tunglmánuðir 29,5. Ef tölur þessarar 

gerðar, sem hafa líklegt haldið sínu gildi frá upphafi mannkynsins, væru skráðar í 

Grímnismálum (sbr. 3.5), væri hver tímasetning á efni vísna sem geyma þær með öllu 

marklaus. Litið frá sjónarhorni efnisins sem hér um ræðir, væri að tímasetja slíkar vísur eins og 

að tímasetja upphaf mannlegrar hugsunar. 

Ekki er þörf að sinni að fjalla nánar um varðveizlu kvæðisins. Fyrst verður að kafa dýpra í 

heimsmynd þess. Af rökum svipuðum þeim sem hafa verið birt hér að ofan um aldur kvæðisins, 

verður um stundarsakir ekki tekin afstaða til þess í hvaða landi Gríminsmál urðu til. Í fyrstu er 

einungis gefinn gaumur að því að kvæðið í A og K gerð er ort á norrænni tungu en af því 

leiðir að það getur hafa sprottið upp einhvers staðar á Norðurlöndum eða á Bretlandseyjum – 

jafnvel Grænlandi. Ef í framvindu ritgerðarinnar kæmu fram minni um náttúrufyrirbæri sem 

aðeins er unnt að sjá á afmörkuðum stað, yrði þá tekin afstaða til að ákvarða úr hvaða 

grundvelli þau spretta. Til að mynda, ef rekizt væri á minni um eldgos eða aðrar tegundir 

eldfjallavirkni, myndi þá vera þess vert að leitast við að tengja slíkt við Ísland. En umræða af 

þessu tagi gæti ekki varðað meira en þann orðastað kvæðisins er geymir lýsingarnar þar að 

lútandi. Meiri nákvæmni verður þannig að teljast marklaus fyrir þessa ritgerð sérstaklega hvað 

varðar himinsfyrirbæri sem eru meginefni hennar.
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1.2 Bygging textans

Grímnismál eru fjórða kvæði úr Eddukvæðasafni samkvæmt efnisskipan sem er að finna í K. 

Um röðun kvæða í A er ógerlegt að segja þar sem A er einungis varðveitt í brotum. 

Grímnismálum fylgir nokkuð af lausamáli til útskýringar á efni vísnanna, en því er skipað í 

báðum endum kvæðisins, 30 línur framan við og 5 aftast í K gerð. Um uppruna þessara 

útlegginga í lausu máli er ógjörningur að segja nokkuð með vissu. Þær gætu verið verk 

ritstjóra í glötuðu forriti en þær kynnu einnig að tengjast óljósum atriðum er varða varðveizlu 

kvæðisins í munnlegri hefð.

Vísnafjöldi er 54. Tilviljun mun ef til vill ráða að talan sé svipuð vísnafjölda Vafþrúðnismála, 

það er að segja 56 en þessi tvö kvæði fjalla um svipað efni (sbr. 3.5). Ríkjandi bragarháttur í 

Gríminsmálum er ljóðaháttur eins og í hinum tveimur Óðinskvæðum Eddusafnsins, 

Hávamálum og Vafþrúðnismálum. Ljóðahættinum er fylgt með skipulegri hætti í 

Grímnismálum og Vafþrúðnismálum heldur en í Hávamálum þar sem miklu færri 

 undantekningar eru frá meginreglu bragarháttarins í fyrrnefndu kvæðunum. 

Fyrstu 26 vísur Grímnismála eru nánast undir reglulegum ljóðahætti en í þremur vísunum 

sem þar fylgja víkur hann fyrir fornyrðislagi. Svo tekur ljóðaháttur aftur við þótt í óreglulegra 

lagi sé þar sem fáeinar vísur undir lokin (47-49 og 51) sýna blandaðan hátt. Vísa 45 er undir 

galdralagi en þessi háttur, afbrigði af ljóðahætti, á mjög við Óðin. Hátturinn er einkennandi 

fyrir Hávamál, einkum í Rúnatali og Ljóðatali þar sem dulspekilegur blær þeirra nær hámarki. 
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Sagnaminni Páls djákns er tekið upp í lögbók Langbarða frá 11. öld (Codex Legum Langobardorum, Capitularia Regum Francorum, ms. 4, Badia 

di Cava dei Tirreni (Ítalía), f. 2r). 

2. Túlkun textans 

2.1 Lausamálsrammi

Eins og fyrr var getið fylgir Grímnismálum inngangur í óbundnu máli. Um er að ræða 

stutta frásögn um tvo unga menn, Agnar og Geirrøð sem eru hvor um sig 10 og 8 ára. Þeir róa 

út á báti en í náttmyrkrinu brjóta þeir bátinn við land og ganga þar upp. Í kotbýli finna þeir 

karl og konu. Karlinn fóstrar Geirrøð en konan Agnar. Karlinn er enginn annar en Óðinn 

sjálfur en kerlingin er Frigg, kona hans. Að vetri liðnum fara strákarnir heim en er þeir koma 

við land stekkur Geirrøðr upp á land og hrindur skipinu út svo að Agnarr rekur út á haf. 

Geirrøði er fagnað vel og hann tekinn til konungs þar sem faðir hans hafði andazt á meðan 

bræðurnir voru í burtu.

Frigg, sem hefir fóstrað Agnar, rægir Geirrøð við Óðin en hún heldur því fram að Geirrøðr 

sé matníðingur og láti stundum kvelja gesti sína. Óðinn fer því dulbúinn til Geirrøðar í því 

skyni að komast að raun um illmæli Friggjar. En sú sendir Fullu til Geirrøðar að vara hann við 

komu fjölkunnugs manns en „mark á“ er að engi hundur sé svo ólmur að hlaupa á hann. Þegar 

Óðinn kemur í garð Geirrøðar, vill enginn hundur ráðast á hann en Geirrøðr lætur handtaka 

hann og pína til sagna. Óðinn er í bláum feldi og nefnist Grímnir. Hann er settur átta nætur 

milli tveggja elda. Að því liðnu gengur sonur Geirrøðar, sem heitir Agnarr eftir bróður hans, 

Mynd 2.1.1
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til Óðins og sýnir honum samúð með því að færa honum fullt horn að drekka. Grímnir 

drekkur af og kveður Grímnismál.

Eins og oft hefir verið bent á minnir þessi stutta frásögn á sagnaminni sem fyrirfinnst í 

Langbarðasögu (Historia Langobardorum) Páls djákna frá 8. öld [Jónas Kristjánsson og Vésteinn 

Ólason, ÍF 2014, I 181]. Páll notaði eldri frásögn sem heimild, sennilega frá árum 662-671, sem 

gekk undir nafninu Origo gentis Langobardorum en höfundur þess verks er ókunnur [Rotili 

2010, 1]. Þetta sagnaminni rekur upptök nafnsins „Langbarðar“ en samkvæmt frásögninni 

leituðu Vinnílar (Winniles) til Freu (Freyju eða Friggjar?) til að fá sigur gegn Vandölum. Áður 

höfðu Vandalarnir snúið sér til Godans (Óðins) og ákallað hann til sigurs en Godan hét sigri 

þeim er hann sæi fyrri við sólarupprás. Frea ráðlagði þá Vinnílum að skipa sér mót austri, bæði 

karlar og konur en konurnar skyldu taka niður hár sitt og leggja um andlit sér eins og skegg. 

Er Óðinn vaknaði sneri hún rúmi hans austur en er hann sá Vinníla, bæði karla og konur, 

spurði hann: „hverjir eru þessir síðskeggjuðu (langbarðar)?“ Frea hvatti Godan að gefa þeim 

sigur fyrst hann hafði gefið þeim nafn (sjá mynd 2.1.1 og 2.1.2). 

Rotili [ibidem, 1-2] tengir breytingu á nafni þjóðarinnar við Óðinsdýrkun sem Langbarðar 

hefðu tileinkað sér á þjóðflutningaöld þegar breyttar félagslegar aðstæður drógu mikið úr 

Vanadýrkun hjá ríkjandi herstéttum þeirrar aldar. Í raun og veru gengur Rotili ekki úr skugga 

um hvort eigi að jafna Freu við Freyju eða 

Frigg en þar sem hann teflir Vanadýrkun 

gegn Óðinsdyrkun, virðist hann álykta 

þegjandi að átt sé við Freyju. Ingunn 

Ásdísardóttir [2007, 123] telur aftur á móti 

líklegra að átt sé við Frigg vegna 

samlíkingar við frásögnina um Agnar og 

Geirrøð.

Það sem er brýnast hér að velta vöngum 

yfir er alheimsfræðileg hlið á togstreitunni 

milli Óðins og Friggjar (eða Freu). Líkt og 

Seifur og Hera gætu Óðinn og Frigg verið 

fornar táknmyndir um himin og jörð en til 

alheimsfræðilegrar hliðar málsins verður 

skírskotað í 4.1.

Mynd 2.1.2
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2.2 Efnistök Grímnismála

Kvæðið Grímnismál tekur við af lausamálsfrásögninni sem hér hefir verið rakin en þau eru 

einræða Óðins. Fyrstu þrjár vísurnar setja upp sviðið þar sem Óðinn biður eldinn að ganga sér 

fjær en svo ávarpar hann Agnar með heillaorðum. Í eftirfylgjandi 14 vísum lýsir Óðinn 

bústöðum goða. Í vísu 18 er sagt frá Andhrímni, Eldhrímni og Sæhrímni. Í 19 og 20 nefnir 

Óðinn úlfana Gera og Freka og hrafnana Hugin og Munin. Fylgja svo tvær vísur um ár og 

tvær mjög líkar að gerð um Valhǫll og Bilskirni. Vísur 25 og 26 fjalla hvor um sig um geitina 

Heiðrúnu og hjörtinn Eikþyrni. Með vísum 27 og 28 hefjast nafnaþulur um ýmis fyrirbæri og 

vætti í goðheimum. Vísa 29 nefnir ár er Þórr á hvern dag að vaða en vísa 30 nefnir hesta Ása. 

Þessar tvær vísur geta og asks Yggdrasils sem dómstaðar en askurinn er samnefnari vísnanna 

fimm er þar fylgja. Vísa 36 getur valkyrjanna er bera einherjum öl en þær 3 er næst koma fjalla 

um sól. Vísur 40 og 41 segja frá sköpun alheimsins. Vísa 42 er nokkuð óljós að boðskap en vísa 

43 rekur sögu um sköpun skipsins Skíðblaðnis. Vísa 44 er athygli verð og nefnir hvað er bezt af 

ýmsum fyrirbærum. Vísa 45 er inngangur að opinberun Óðins þar sem í vísunum fimm er á 

eftir fylgja telur hann upp mörg nöfn sín en í vísu 51 ávarpar hann Geirrøð og afhjúpar sig 

fyrir þann sem hann er og telur hann Geirrøð sviptan Óðins hylli. Í vísum 52 og 53 spáir hann 

Geirrøði dauða og býður honum að koma nær sér áður en kvæðinu er lokið með vísu 54 þar 

sem Óðinn telur upp fleiri nöfn sín.

Fáeinar línur (fimm í K) í óbundu máli fylgja kvæðislokum. Þær skýra frá því að Geirrøðr 

vill taka Óðin frá eldinum er hann fregnir hver gesturinn var en sverðið sem hann heldur á 

sleppur úr hendi honum, hjöltin vita niður svo hann fær það í gegnum sig og það verður 

honum að bana. Óðinn hverfur síðan og Agnarr verður konungur og heldur konungstign 

lengi. 
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2.3 Grímnismál og heimsfræði

Eftir þessa stuttu lýsingu á efnisþáttum Grímnismála, er ljóst að meðal helztu atriða er komið 

er að í textanum eru sköpun jarðar og Miðgarðs (vísur 40 og 41) og lýsing á heiminum og 

ýmsum fyrirbærum hans (til að mynda í vísum 25-31, 37 og 38). Einnig er tæpt á endalokum 

heimsins í vísu 23. Þessi viðfangsefni móta uppdrætti að heimsmynd Grímnismála. En þau eru 

einnig viðfangsefni sem fjallað er um víða í menningarheimum jarðar. Grikkir fengust við þau 

með skipulegum hætti enda höfðu þeir orð yfir þessa grein sem var κοσμολογία, það er að 

segja ‘heimsfræði’. Hvaðan kemur heimurinn, úr hverju er hann gerður, mun hann enda 

einhvern tíma eða verður hann til að eilífu? Af hverju og hvað gerir það kleift að sólin rísi á 

hverjum degi? Hvað er eðli tunglsins, hvaða megin hefir það? Hvert er hlutverk mannsins í 

tilverunni eða í heiminum1? Þess konar spurningar skjóta upp kolli víðsvegar í samfélögum 

manna frá öllum tímum. Að vísu, mótast eðli spurninganna og svör við þeim, ef unnt er að 

svara þeim, af menningu þeirra sem spyrja. Orðræðan í kringum efnið getur vaxið á 

mismunandi vegu í sögu tiltekinna menningarsamfélaga og getur leitt í ófyrirsjáanlegar áttir.

Hvað varðar Grímnismál er lítið vitað um þá menningu sem kvæðið spratt upp úr, þar af 

leiðandi er nú ógreið leið að ákveða fyrirfram frá hvaða hugsanamynstri, með þýzku orði, 

Weltanschaunng, verður að líta á hugmyndir heimsmyndafræðinnar sem vísað er til í 

Grímnismálum. Svo að eitt dæmi sé nefnt, er ógerlegt að ákveða fyrirfram að 

menningarsamfélagið sem hefir mótað Grímnismál hafi þekkt nákvæmlega sama mynstur og 

finnst í nútímasamfélögum Vesturlanda um þríþættan tíma, það er fortíð, nútíð og framtíð 

[Bauschatz tilv. í Rösli 2015, 13-15]. Að vísu mætti einnig deila um hvort norrænir menn hafi 

átt heimsfræði sem vísindagrein, eins og Grikkir, eða hvort þeir hafi eingöngu átt einhverja 

lauslega heimsmynd. Það er ekki ætlun þessarar ritgerðar að skera úr þessu máli, þess vegna 

verður hér notazt við orðin heimsmynd og heimsfræði sem samheiti án þess að taka neina 

afstöðu í málinu sem hefir verið skilgreint hér að ofan.

Sökum þessa, áður en kafað er dýpra í efni Grímnismála, er þess virði að leita svars við hvað 

er heimsfræði. Þessu er naumast unnt að svara ef ekki er kannað hvernig fólk frá ýmsum 

menningarheimum og ólíkum tímum hefir mótað sín svör og jafnvel sínar spurningar. 

Tilgangurinn er sá að sýna að viðfangsefni heimsfræðinnar geta verið af mismunandi sniðum 

og ólíkum því er nútímamönnum dytti í hug. Heimsmynd margra þjóða er oft mettuð af 

spurningum og svörum um efni sem nútímamenn myndu ekki telja eiga við heimsfræði. 

Samanburðaraðferðin sem hér er notuð gerir það auðveldara að skapa Grímnismálum það 

samhengi sem væri annars torvelt að sníða. Ef sýna má fram á að einnig viðfangsefni 

Grímnismála, sem menn töldu naumast eiga við heimsfræði, séu þvert á móti hluti af 

heimsfræðilegri umfjöllun í öðru samhengi, verður leiðin greiðari til að spyrja Grímnismál 

nýrra spurninga. Með þessu móti verður svo leitazt við að útskýra örfá lykilatriði kvæðisins.

1 Mjög svipaðar spurningar sem móta efni Heimsfræðinnar eru að finna hjá Hawley og Holcomb [2005, 4].
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2.4 Mismunandi tegundir af heimsmynd

Mannkynið getur mótað spurningar sínar um heiminn og tilveruna á mismundi hátt. Svörin 

eru einnig afar fjölbreytileg og einkennandi fyrir margvíslegar kenningar og skoðanir um 

hvernig menn sjá heiminn.

Merking gríska orðsins κοσμολογία ‘heimsfræði’ hefir ekki verið hin sama alla tíð [Kragh 

2007]. Hún hefir aðlagazt breyttum aðferðum sem menn hafa tileinkað sér í rannsóknum 

sínum um heiminn. 

Stærsta gilið milli ólíkra kenninga er líklegast að finna á milli þeirra menningarhópa sem 

hafa kosið að tjá heimsmynd sína í gegnum „goðsögur“ og hinna sem gera það á „vísindalegan“ 

hátt1. Nákvæm skilgreining á hvorumtveggja hugtökum er ekki nauðsynleg fyrir þessa ritgerð, 

enda er þetta mál ekki efnið sem hér er til umfjöllunar. Hitt sem skiptir máli er að hafa í huga 

að í heimslýsingum frá ýmsum stöðum og tímum er ekki ávallt tekin sama afstaða til 

mannverunnar. 

Það er að vísu ekki einfalt mál að varpa ljósi á vægi mannverunnar í heimslýsingum fornra 

menningarheima þar sem túlkun texta er í mörgum tilfellum háð skoðun fræðimanna. Í öðrum 

tilvikum veita textar ekki meira en þröngt sýnishorn af menningu þeirra þjóða sem þeir eiga 

við2. Gögnin sem fengin eru með þessum hætti eru engu að síður nægileg til að draga upp 

grófa heildarmynd af efninu. 

Í heimslýsingu Babylóníumanna er mannveran sjálf tákn fyrir alheiminn. Allt sem er til á 

jörðu hefir samsvörun á himni. Mannveran hlýtur í þessari heimsmynd miðstöðu alheimsins og 

tilverunnar [ibidem, 8-9; Hawley og Holcomb 2010, 7-8; Eliade 1992, 12-13].

Í heimsmynd Gyðinga samkvæmt sköpunarsögu Biblíunnar virðist allt hafa verið skapað 

fyrir mannveruna. Hún er síðust að koma til sögunnar en skipar strax hæsta sess meðal allra 

lifandi vera sköpunarinnar þar sem guð hefir skapað manninn eftir sinni mynd [Biblía 1957, 2 

(I. Mósesbók, 1.27)].  

Í sköpunarsögum Egypta hlýtur mannveran ekkert eða mjög takmarkað umtal. Þar njóta 

goðin mestrar umræðu en aftur á móti er athygli vert að goð Forn-Egypta, sem táknuðu 

frumatriði náttúrunnar, séu lifandi verur sem hafa einhvern persónuleika [Allen 1998, 8]. 

Mannshugmyndin er sennilega á bak við slíka goðamynd en óyggjandi umfangsmeira er að 

Maat, ‘alheimsreglan’, gildir fyrir goðin og jafnvel líka fyrir mennina [ibidem, 26]. Þeir eru ekki 

óháðir goðum né heldur því sem á við um alheiminn en faraó er tengiliður hins ósýnilega og 

þessa heims. Í gegnum faraó er þátttaka mannverunnar í alheiminum tryggð  [ibidem, 41].  

Í Goðakyni eftir Hesíódos er staða mannverunnar ekki jafn miðlæg og í Biblíunni. Kvæðið 

fjallar fyrst og fremst um goðmögn en menn koma eingöngu við sögu í lokin [línur 886-1022, 

Cassanmagnago 2009, 169-177], þar sem víkið er að afkomendum af blönduðu kyni, það er að 

segja, af goðum og mönnum. Mannkynið nýtur sín aftur á móti í öðru verki Hesíódosar, 

1 Hér eru gæsalappir, vægast sagt, nauðsynlegar. Erfitt er að gera nákvæma grein fyrir hvað er „goðsögulegt“ og hvað er „vísindalegt“. Sbr. 

Barber og Barber [2004, 2-4] um sköpun goðsagna og upplýsingar sem þær hafa að geyma. Önnur hlið málsins er samband milli goðafræði og 

heimspeki, sbr. Gregory [2011] 13-18.

2 Munu margir norrænufræðingar kannast við þettá ástand.
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Ἔργα καὶ Ἡμέραι [Verk og dagar, línur 106-201, ibidem, 185-191], í þeim kafla þar sem 

skáldið fjallar um aldir heimsins og hnignun mannkynsins. Mannveran virðist í heildina skipta 

einhverju máli í heimsfræði Hesíódosar en henni er engu að síður eingöngu skipað í jaðarsess í 

sköpunarþættinum, einum mesta atburði alheimsins.  

Hér er ekki rými til að útmála þróun á vægi mannverunnar í gegnum sögu vestrænnar 

heimsfræði. Það er því aðeins drepið á mismunandi vægi sem mannverunni er veitt í 

heimsmyndum að hætti Kópernikusar (og nútímalegri heimsfræðinga) og í heimsmyndum að 

hætti Aristótelesar og Ptólemaíosar.

Mörgum er ljóst að þegar Kópernikus lagði fram sína kenningu um hreyfingu himinhnatta 

og innbyrðis afstöðu þeirra varð bylting í hugsun vestrænnar heimsfræði. Margir fróðir menn í 

Evrópu urðu áttavilltir því þeim fannst réttilega sem fornskipan alheimsins hefði verið umbylt 

[Kragh 2007, 46-47]. Samkvæmt líkönum Aristótelesar [ibidem, 19-23], Ptólemaíosar  [ibidem, 

28-32] og fleiri heimsmyndakerfa í samfélögum manna á jarðarkringlunni var jörð miðja 

alheimsins en þetta hafði auðvitað í för með sér að mannkynið var talið eiga forréttindastöðu í 

alheiminum þar sem menn byggju á jörðu sem var að þeirra hyggju sjálfur nafli veraldar. 

Nútímamanni gæti þótt þessi hugsun furðuleg en hún er engu að síður fjarska náttúruleg 

þegar betur er að gáð. Eins og Barrow og Tipler [1986, 27] taka fram hafa menn notað 

umhverfi sitt bæði nær og fjær fyrir sinn hag allt frá því frásagnir fara af mannkyninu. Jörð og 

afurðir hennar hafa þeir notað fyrir mat, himinhnetti fyrir siglingu, vind og öldur fyrir orku. 

Þeir sem njóta góðs af umhverfinu geta líklega ályktað að alheimurinn hafi verið skapaður 

eingöngu til að uppfylla þarfir þeirra og að slíkt ásigkomulag sé afleiðing guðlegrar forsjónar. 

Það á til dæmis við um sköpunarsögu Biblíunnar. Þegar hugsun af þessu tagi þróast í einhverri 

menningu er þess að vænta að mannkynið sé álitið vera í nafla alheimsins.

Kenning Kópernikusar umbylti slíkri hugsun því í hans líkani af hreyfingu himinhnatta var 

gert ráð fyrir að sólin væri miðja alheimsins en ekki jörðin. Mannveran glataði sinni 

forréttindastöðu þar sem nú var hún álitin byggja ekkert annað en eina þeirra reikistjarna sem 

snerust um hina sönnu miðju [sbr. Barrow og Tipler 1986, 1]. Hér ber engu að síður að taka 

fram að þessi bylting varð ekki fyrir tilstilli sjálfs Kópernikusar sem undirstrikaði að fjarlægð 

mannkynsins frá miðjunni væri afar lítil miðað við stærð alheimsins. Heimsmynd Kópernikusar 

var því að ýmsu leyti býsna mannhverf [ibidem, 49].

Tæplega öld leið áður en hugmyndir Kópernikusar fengu einhvern hljómgrunn en það 

gerðist þegar Galíleó birti niðurstöður sinna stjörnuathugana árið 1610. Galíleó gekk skrefi 

lengra en Kópernikus í að rífa mannmiðjuhugmyndina í sundur. Hann hélt því fram að 

hugsun um guðlega ráðagerð handa mannkyninu væri eingöngu hégómaskapur reistur á 

mannlegum hroka [ibidem, 50]. 

Sú hugmynd að heimurinn stýrist af vélrænum lögmálum þar sem ekkert eða mjög 

takmarkað rými er fyrir mann, hug og merkingu hefir oft leitað upp á yfirborð í heimsfræði 

vesturlanda [ibidem, vii]. Vélhyggjan í alheimslíkönum hefir orðið ofan á bæði hjá Kartesíusi 

og Newton, þó með sitthvoru sniði. Newton þurfti Guð til að tryggja alheimsreglu en 

Kartesíus aftur á móti sagði heiminn þróast samkvæmt náttúrulögmálum, alveg óháð því hvaða 
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upphafsskilyrði Guð hefði sett. Enn róttækari varð Laplace með sína vélgengiskenningu sem 

stýrði hans himinslíkani. Þegar Napóleón tók eftir því í verki Laplace Exposition du système du 
monde að Guðs var ekki getið, er sagt að Laplace hafi svarað honum að hann þyrfti ekki þeirrar 

tilgátu við [Kragh 2007, 243].   

Vangveltur um tilvist Guðs eru ekki ótengdar mannshugtakinu því menn að fornu hugðu 

heim hafa markmið og vera nátengdan tilvist manna og þeirra stöðu í skipulagi alheimsins. Til 

þess að skilja heiminn þurfti að skilja merkingu og tilgang hans en ekki er unnt að slíta þessi 

hugtök úr trúarlegu samhengi. Goð, andar og aðrar skynverur voru álitin taka virkan þátt í 

framvindu alheimsskipanar fram á 16. öld [ibidem, 243]. 

Hugmyndir af þessu tagi eru harðla lífseigar og það verður að hafa þær í huga þegar er 

leitazt við að túlka heimsfræði Grímnismála. Þótt flestir eðlisfræðingar nútímans, eins og Kragh 

nefnir [ibidem, 243], þarfnist ekki tilgátunnar um tilvist Guðs, frekar en Laplace, hafa sumir 

þeirra þróað hugmynd um mannhorf3 með þeim tilgangi í huga að svara ævafornum 

spurningum sem menn hafa lengi lagt fyrir sig. Papagiannis undirstrikar hversu mikið ber nú á 

dögum milli eðlisfræðinga og stjörnufræðinga annars vegar og heimspekinga og guðfræðinga 

hins vegar. Hinir fyrri einblína á efnislega heiminn en taka ekki manninn til umfjöllunar á 

meðan hinir síðari hirða um mannveruna og guð en þeir sýna mjög takmarkaðan áhuga á 

efnislega heiminum. Papagiannis leggur áherslu á að þörf sé fyrir að hætta að hugsa sér 

mannveruna og náttúruna sem aðskilin og nánast ótengd fyrirbæri í því skyni að ná skilningi á 

heild alheimsins. Hann eggjar þannig eftir því að leitað sé að raunstöðu og raunhlutverki 

mannverunnar í skipulagi efnislega heimsins [tilv. í Breuer 1991, 229]. 

Þótt Papagiannis sé nútímamaður, eru athuganir hans ekki nýjar. Þær hafa verið til hjá 

mönnum að minnsta kosti frá tíma Buddha (sjá neðar) en þær eru sennilegra miklu eldri. Það 

er þess vegna að vænta þess að slíkt viðhorf á heimsfræði sé einnig að finna í Grímnismálum 

eins og fjallað verður um í 4.1. Það er eftirtektarvert í þessu samhengi að sumir 

nútímaeðlisfræðingar hafa velt fyrir sér málum sem hafa lengi fylgt mannkyninu eins og 

hlutverki vitundar og náttúru hennar. Til að mynda hefir Linde [2002, 27] í grein um 

nútímaheimsfræði og mannhorf fundið þörf fyrir að kanna möguleika á að vitund kynni að 

vera til óháð efni alveg eins og þyngdarbylgjur geta verið til án þess að róteindir og rafeindir 

séu í nánd.

Listi yfir 14 heimsfræðilegar spurningar sem Buddha neitaði að svara er góð samantekt á 

þessari umræðu um mismunandi tegundir af heimsfræði [Kloetzli 1983, 1-2].

(1-4) Eru heimur og sjálf óendanleg? Endanleg? Bæði óendanleg og endanleg? Hvorki 

óendanleg né endanleg?

(5-8) Eru heimur og sjálf takmörkuð? Takmarkalaus? Bæði takmörkuð og takmarkalaus? 

Hvorki takmörkuð né takmarkalaus?

(9-12) Er Tathāgata (sá sem hefir hlotið uppljómun) til eftir dauða? Er hann ekki til eftir 

dauða? Er hann til og ekki til eftir dauða? Er hann hvorki til né ekki til eftir dauða?

(13-14) Er lífskraftur það sama og líkami? Er hann frábrugðinn honum?

3 Tvær meginútgáfur eru til af mannhorfi, veikt og sterkt mannhorf. Hér nægir að vísa í fyrri útgáfu því hún hefir almennara gildi og hún 

hljóðar á þessa lund [Breuer 1991, 8]: þar sem í alheiminum eru athugendur, þá skal alheimurinn hafa eiginleika sem gera kleift að athugendur séu til. 
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Þessar spurningar skjóta upp kolli með skipulegum hætti í mörgum ræðum Buddha en þær 

varpa ljósi á að atriði sem í fljótu bragði gætu virzt hafa lítið að gera við heimsfræði. Athygli 

vert er að sjálf og heimur koma hér hlið við hlið (spurningar 1-8). Auk þess bera spurningarnar 

um eðli lífskrafts og líkama svipaðan keim og mál sem Linde setur fram um mögulega tilvist 

vitundar óháða efni. Það sem hér máli skiptir er ekki að leita svara við þessum spurningum 

heldur að vekja athygli á eðli heimsfræði í víðara samhengi en vant er. Þar sem Grímnismál eru 

heimsfræðilegt kvæði getur þetta vísað okkur leið til að spyrja Grímnismál réttra spurninga í 

því skyni að afhjúpa merkingu kvæðisins (sjá 4.1). 



15

3. Himinninn í Grímnismálum

3.0 Inngangur

Himinninn hefir ávallt verið drjúgur þáttur heimsfræði víða um heiminn. Menn hafa að 

staðaldri spurt sig um eðli hans og stöðu mannverunnar andspænis honum. Margar áhyggjur 

hafa menn haft og hafa enn um tilvist sína eftir dauðann en innan margra menningarheima 

er vandinn leystur með því að gera ráð fyrir að sumir menn munu byggja himininn í síðara 

lífi. Dæmi um þetta viðhorf má finna í túlkun Snorra á vísu 62 í Vǫluspá [Jónas Kristjánsson 

og Vésteinn Ólason, ÍF 2014, I 307]. Himinninn hefir þannig hlaðizt helgum og heillandi 

mætti.

Það er viðbúið að rekast á hinn gildishlaðna mátt himins í fornum goðsögum. Von Dechend 

og de Santillana [1993] hafa fengizt ítarlega við þetta viðfangsefni. Þau hafa sýnt fram á að 

ógerlegt er að ná skilningi á ótalmörgum goðsögum án þess að gera ráð fyrir réttri 

sviðsetningu þeirra. Margar sögur eru í raun og veru skrá yfir fyrirbæri sem eiga sér stað á 

himninum. Til að mynda verða leiðbeiningar Kirku handa Ódysseifi skiljanlegri ef þær eru 

sviðsettar á himninum [ibidem, 238-242]. Auk þess er undrunarvert að í mörgum 

heimsmyndum hvaðanæva er gert ráð fyrir tilvist straumiðu á himni [ibidem 250-252] en þetta 

getur valdið gálausum fræðimönnum misskilningi er leita hennar á jörðu. Fræðimenn hafa 

lengi vel kært sig lítið um þessa staðreynd og það hefir ekki verið fyrr en á 7. og 8. áratug 

síðustu aldar að þeir hafa sýnt stjörnufræðihugmyndum fornmanna einhvern raunverulegan 

áhuga [Gísli Sigurðsson 2009, 854]. Ein líkleg ástæða fyrir slíkri vanrækslu er aukin sérhæfing í 

fræðikunnáttu Vesturlanda eins og Dechend og de Santillana [1993, 567] rita. Að þeirra 

hyggju, mun engin gáta um forna texta leysast á meðan stjörnufræðingar munu halda áfram að 

líta á goðsögur sem hégóma, trúarbragðafræðingar að halda því fram að stjörnur og hnettir hafi 

eingöngu læðst seinna inn í menningu þjóða og textafræðingar að trúa að kunnátta í málfræði 

geti dugað án þess að kunna skil á raunvísindum.

Barber og Barber [2004, 158] hafa sett fram grunnreglu um á hvern hátt mannkynið geti 

varðveitt minni af hreyfingum á himninum sem þau nefna fjörs grunnreglu. Um er að ræða 

notkun á hressilegri og vel skipulagðri smásögu til að muna tilviljunarkennd og að því er 

virðist óskipulögð fyrirbæri. Þegar litið er upp á himininn á heiðskíru kvöldi, sjást geysimargar 

stjörnur. Þeim virðist raðað upp á mjög tilviljunarkenndan hátt þannig að það verður hverjum 

torvelt að greina á milli þeirra. Samt sem áður ef raðað er saman nálægum stjörnum til að móta 

þekktar myndir úr daglegu lífi og hressileg smásaga er samin um þessar myndir, verður mun 

einfaldara að fylgjast með stjörnumyndunum og stökum stjörnum. Grikkir ímynduðu sér til 

dæmis veiðimanninn Óríon að elta sjö systur, dætur Atlasar (Sjöstirnið) og Sporðdreka að gæta 

Vetrarbrautarinnar.

Það sætir ekki furðu að norrænir menn hafi átt sín stjörnumerki með þar að lútandi sögum. 

Snorra Edda geymir vel þekkt dæmi af þessu tagi þar sem hún fjallar um Aurvandil og hvernig 
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Þórr kastaði einni tá hans á himininn „ok gerði af stjǫrnu þá er nú heitir Aurvantá“ [UE 2012, 

94]. Auk þess segir Snorri að bústaðir goða og salir séu „á himni“.

Du Bois [2014, 209-218] ræðir um hvernig eigi að bera kennsl á norræn stjörnumerki og 

hnetti. Björn Jónson [1989] gekk skrefi lengra þar sem hann leitaðist við að tengja sögur úr 

Snorra Eddu við sérstakar ferðir himintungla á tilteknum tíma í mannkynssögunni.

Hér á eftir verður leitazt við að greina hvort Grímnismál hafi að geyma lýsingu á ýmsum 

fyrirbærum himinsins eða öllu heldur skírskotanir til þeirra.
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3.1 Rannsóknarskrá Von Del Chamberlains um himintungl

Leit að himintunglum í Grímnismálum er hluti þeirrar fræðigreinar sem er almennt kölluð 

 fornstjörnufræði (archaeoastronomy). Líkt og nafnið vísar til, fæst fornstjörnufræði við 

rannsóknir á stjörnufræði fornra þjóða. Þjóðstjörnufræði (ethnoastronomy) er skyld fræðigrein 

en hún fæst aftur á móti við þjóðlega stjörnufræði sem byggist ekki á grunni þeirrar 

stjörnufræði sem stunduð er á undirstöðu vestrænna vísinda.

Meginviðfangsefni þjóðstjörnufræði er að safna upplýsingum um skoðanir slíkra þjóða á 

fyrirbærum himinsins. Von Del Chamberlain [1996] hefir ritað grein um svo að segja 

stefnuyfirlýsingu þjóðstjörnufræðinnar þar sem hann brýnir fyrir þjóðfræðingum, sem dvelja á 

slóðum þjóðanna við rannsóknir, að spyrja þarlenda um ákveðna hluti er varða himininn. 

Hann leggur fram atriðaskrá yfir merkustu fyrirbæri himinsins sem vert er að rannsaka. 

Ástæðan fyrir því að hann setur fram þessa ákveðnu atriðaskrá er sú að margir þjóðfræðingar, 

sem fást ekki við stjörnufræði sem fyrstu fræðigrein, kynnu ekki að vita hvers þeir verða að 

leita í tengslum við greiningu fyrirbæranna á himninum.

Þótt spurningarlisti Von Del Chamberlains sé saminn með lifandi þjóðir í huga, er engu að 

síður unnt að nota hann fyrir rannsóknir á fyrirbærum himinsins í Grímnismálum. Mætti líta 

svo á málið að kvæðið sé innfæddur heimildarmaður á vettvanginum um heimsmynd 

þjóðfélagshóps síns. Ef vitneskjan varðandi það sem er brýnast að spyrja um er þegar fyrir 

hendi, verður leiðin greiðari að þekkingunni á fyrirbærum sem annars gætu dulizt fyrir 

rannsakendum. Þrátt fyrir mælskuflaum vísnanna. Takmarkaða rýmið sem hefir verið sett fyrir 

þessa ritgerð gerir það ekki kleift að fara yfir öll þau fyrirbæri er rannsóknarskrá Von Del 

Chamberlains nefnir. Það er engu að síður vert að athuga að umfangsmeiri rannsóknir er 

kynnu að fara fram í framtíðinni gætu notið leiðsagnarinnar sem slík rannsóknarskrá veitir 

fræðimönnum.
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3.2 Yggdrasill, ár og Vetrarbrautin

Asks Yggdrasils er getið í mörgum vísum Grímnismála. Auk hans er annað tré, Læraðr, 

nefnt í vísum 25 og 26. Þær hljóða svo [ÍF 2014, I 373]:

25 Heiðrún heitir geit        er stendr hǫllu á Herjafǫðrs

ok bítr af Læraðs limum;

skapker fylla        hon skal ins skíra mjaðar,

knáat sú veig vanask.

26 Eikþyrnir heitir hjǫrtr        er stendr á hǫllu Herjafǫðrs

ok bítr af Læraðs limum;

en af hans hornum        drýpr í Hvergelmi,

þaðan eigu vǫtn ǫll vega.

Fræðimenn hafa yfirleitt verið sammála um að Læraðr sé annað nafn yfir Yggdrasil. Annars 

er ótvírætt minnzt á Yggdrasil í mörgum öðrum vísum, það er að segja, 29, 30, 31, 32, 34, 35 

og 44. Auk þess á hin torskiljanlega vísa 33 sennilega einnig við hann.

Askur Yggdrasils hefir fengið mikla athygli hjá fræðimönnum. Oftast nær hafa þeir einblínt 

á táknfræði Alheimstrés. Slík skoðun er byggð á traustum grunni en dæmi þess er efni vísu 31 í 

Grímnismálum [ibidem, 374]:

31 Þrjár rœtr        standa á þrjá vega

undan aski Yggdrasils;

Hel býr undir einni,        annarri hrímþursar,

þriðju mennskir menn.

Í þessari vísu birtist alheimsblær asksins sem þenst yfir þrjá heima. Bugge [1881-89, 445-

446] heldur því fram að kross Krists sé hliðstæða við norræna askinn þar sem krossinn 

teygist samkvæmt Otfrid upp til himins og niður til Heljar auk þess að vera einnig staðsettur 

á jörðu. 

Egeler [2013, 18-22] tekur eftir að efni vísu 26 minnir á þrjár steinfellumyndir sem voru í 

þremur hallarkirkjum í Róm þegar Nikulás Bergsson vitjaði borgarinnar um miðja 12. öld. Á 

einni þessara steinfellumynda er að líta tvo hirti er drekka úr fjórskiptri vatnslind sem rennur 

undan lífstrénu. Kristur er þar á krossi sem sprettur úr lífstrénu þannig að krossinn og lífstréð 

sameinast í eitt tákn. Blöð trésins fylla allan kórskansinn sem hýsir steinfellumyndina. 

Fjórskipta vatnslindin er ekkert annað en lífslindin en kvíslirnar fjórar er renna úr henni eru 

fjórar ár Paradísar. Ár þessar renna svo niður til jarðar þar sem þær móta stærstu ár þessa heims 

samkvæmt Biblíunni. 

Vísur 27, 28 og 29 eru langar þulur með nöfnum áa sem renna í heimi goða, manna og 

sumar niður til Heljar. Þótt það sé ekki beinlínis tjáð í kvæðinu virðist sem allar þessar ár spretti 

úr hornum Eikþyrnis sem bítur af Læraðs limum. Unnt er að túlka síðasta vísuorðið í vísu 26 á 

þann veg að allar árnar, sem nefndar eru í þarfylgjandi þremur vísum, renni úr hornum 

Eikþyrnis eða að upphaf þeirra megi með einhverju móti rekja til hans.
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1 Augljóslega er hún var séð frá svæði nærri Eystrasalti en Kuperjanov nefnir það ekki.

Ef gert er ráð fyrir að „hǫll Herjafǫðrs“ sé á himni eins og aðrir goðabæir [sjá t. d. Faulkes 

2005, 23], verður það skýrt að kvæðið geymi heimsfræðilega mynd sem er víða þekkt. Allar ár 

spretta af hornum Eikþyrnis eða með öðrum orðum frá þeim stað á himninum sem Eikþyrnir 

er á. En staður þessi er auðvitað nálægt trénu Læraði. Þar af leiðandi spretta ár allar frá nágrenni 

trésins, einnig þær ár sem „falla gumnum nær“ (vísa 28), með öðrum orðum „til jarðar“. En 

árnar sem renna um heim manna haldast ekki á jörðu því þær, samkvæmt vísu 28, „falla til 

heljar heðan“. Í stuttu máli er rás nokkurra áa þríþætt þar sem hún hefst á himni, heldur svo 

niður til jarðar og loks til Heljar. Lýsing á umræddu ám minnir þannig nokkuð á feril stjarna á 

himninum eða á hljóða og himneska rás þeirra sem endar stundum á jörðu eða réttara sagt 

undir sjóndeildarhring. Það er eins og stjörnurnar ausi ljós sitt af lindinni undir trénu áður en 

þær renna fjær.

Myndin sem lýst er í Grímnismálum er í raun og veru ekki svo skýr vegna þess að fátt er 

vitað um staðsetningu Hvergelmis. Nafn þetta kemur eingöngu fyrir á þessum stað í öllum 

eddukvæðum. Aftur á móti gerir Snorri einhvers konar helbrunn úr Hvergelmi. Anne 

Holtsmark [1964, 49-50] hefir fjallað um þetta mál og komizt að þeirri niðurstöðu að Snorri 

hafi haft í hyggju hugtakið puteus inferni (sbr. Visio Pauli, Post. 269: puteus inferni, það þyðiz 
pyttr helvitis) er hann staðsetti Hvergelmi „niðri“. Mjög líklegt er að hann hafi túlkað orðið 

„hverr“ á íslenzkan mælikvarða þar sem hverir á Íslandi eru heitir brunnar sem spretta úr iðrum 

íslenzkrar jarðar. Auk þess vísar viðskeytið -gelmir, sem er skylt galmr „öskrandi“, til hávaða 

(suðhljóðs) frá slíkum hverum þannig að Snorri hlýtur að hafa túlkað nafnið „Hvergelmir“ sem 

„glymjandi hver“. Hér er ekki fjallað nánar að sinni um staðsetningu Hvergelmis en málið 

verður tekið upp síðar á nýjan leik. 

Björn Jónsson [1989] hefir tekið stjarnhimininn í Snorra Eddu og Eddukvæðum til 

gagngerðrar rannsóknar. Snorri segir að Valhǫll, Miðgarðr, Yggdrasill og svo framvegis séu á 
himni. Þess vegna túlkar Björn ask Yggdrasils sem Vetrarbraut. Túlkun hans nær yfir smámuni 

enda kennir hann í eyðum Vetrarbrautar brunna þá sem eru undir Yggdrasil [ibidem, 27-31]. 

Auk þess vill Björn þekkja úr goðafræði ýmis fyrirbæri í grennd við Vetrarbrautina eins og 

Sefeus og Litla vagninn sem ættu að samsvara Heimdalli með Gjallarhorni [ibidem, 33-39].

Kenningin um að Alheimstré eigi að tákna Vetrarbraut er ekki eingöngu bundin við 

norræna goðafræði. Alheimstré er einnig að finna í sköpunarsögu Maya. Sporðdreki er við 

rætur trésins en Freidel, að sögn Schele og Villela, hefir lagt fram tillögu um að sá sporðdreki 

hafi verið stjörnumerki, hið sama sem fyrirfinnst í vestræna dýrahringnum. Schele hefir borið 

upp fleiri gögn til staðfestingar á þessari tillögu og hefir auk þess túlkað Alheimstré sem 

Vetrarbraut [Schele og Villela 1993, 3-6]. 

Kuperjanov hefir aftur á móti ritað um ýmsar birtingarmyndir Alheimstrés hjá þjóðum 

finnsk-úgrískrar málaættar. Alheimstré hefir meðal annars táknað Vetrarbraut hjá þeim en 

samkvæmt útreikningum Eelsalu, sem Kuperjanov vitnar í, var Vetrarbrautin lengst frá 

Norðurstjörnu frá því um 9000 til 5000 árum síðan. Um þær mundir stóð Vetrarbrautin nær 

lóðrétt1 en hún líktist mjög risastóru tré þannig að líklegt er að þetta ástand hafi verið 

uppspretta alheimstréshugmyndar [Kuperjanov 2002, 55]. En í tímans rás, sem afleiðing 
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möndulveltunnar, hallaðist Vetrarbrautin að Norðurstjörnu en þetta er að mati Kuperjanov 

möguleg útskýring á hvers vegna Alheimstré hafi verið höggvið samkvæmt nokkrum sögum 

og söngvum [ibidem, 56]. Þessi atriði minna lauslega á norrænu Ragnarǫkin en um það verður 

fjallað nánar í kaflanum um möndulveltuna.  

Fleiri kenningar hafa verið settar upp um Yggdrasil og eðli hans. Sumar varða táknræna 

merkingu trésins og afstöðu þess í norrænni goðafræði en aðrar taka mið af landfræðilegri 

þekkingu norrænna manna og kanna hvernig hún endurspeglast í mótun landafræði goðsagna. 

Unnt er að öðlast gagnrýna yfirferð um efnið úr bók Rösli [2015] og grein Heide [2014]. Hér 

er aftur á móti kafað dýpra í hugmyndir de Santillanas og von Dechends [dS og vD 2011]2 

vegna ærins túlkunarmöguleika sem skapast þegar þeim er beitt á norrænt svið.

Þessir höfundar hafa safnað saman miklu menningarlegu og heimsfræðilegu efni hvaðanæva 

að úr heiminum. Þeir sýna að margar þjóðir eiga sameiginlega þá heimsmynd að jafna möndli 

jarðar við alheimsfræðilegt tré eða öxul kvarnar [ibidem, 275-276]. Allar stjörnur hverfast um 

þennan möndul en hans eini sýnilegi hluti er toppurinn, Pólstjarnan (á norðurhveli jarðar), 

eina stjarnan sem er nánast kyrr. 

Forn-Indverjar áttu Skambha sem merkir „stoð, stuðningur, súla“. Gagngerð lýsing á því er 

í Atharva Veda en af textanum hlýzt vitneskja um að Skambha er miklu meira en öxull eða súla 

alheimsins vegna þess að það raungjörir sjálft grindverk himinsins. Finnar áttu aftur á móti 

Sampo en það orð hefir verið fræðimönnum býsna torvelt viðfangsefni. Víst er að Sampo átti 

þrjár rætur, „eina á himninum, eina á jörðunni en eina í vatnshringiðunni“ og það þurfti 

„risanautið frá Pohja“ til þess að grafa þær upp. „Greinilega alheimsfræðilegt naut“ útskýra 

höfundarnir [ibidem, 276]. Þeir álykta auk þess að sjálft finnska nafnið Sampo sé dregið af 

fornindverska orðinu Skambha [ibidem, 141]. 

Tolley hefir nýlega ritað um Sampo en þótt hann hafi hljótt um slíkar orðsifjar, er hann 

engu að síður sammála dS og vD um að Sampo beri merki um að hafa upphaflega verið öxull 

alheimsins. Sampo myndar fast orðasamband við kirjokansi „fjöllitaður“ en þetta lýsingarorð er 

oft notað í finnskri ljóðlist til að lýsa hvolfþaki himins [dS og vD 2011, 141; Tolley 2008, 19-

20 og 22]. Auk þess er Sampo einnig undrakvörn (wonder mill) en í þessu er mikill svipur með 

honum og hinum norræna Grotta. Tolley [2008, 21-22] nefnir að Grotti virðist hafa tapað 

sínum alheimsblæ en vísa 23 í Vafþrúðnismálum kunni að tjá þá hugmynd að Alheimskvörn 

ráði gangi himinsins. Rétti snúningur kvarnarinnar færi mönnum gott ár og með sama móti, sé 

Grotti rétt skorðaður, verður meldur hans farsæla og öryggi.  

Yggdrasill er að mati dS og vD [2011, 277] norræni fulltrúi Alheimstrésins. En samkvæmt 

þeim er ekki nógu nákvæmt að ímynda sér að Alheimstré eða Alheimskvörn tákngeri 

eingöngu möndul jarðar. Öxull sé óhlutbundin hugmynd en nútímamanni engu að síður mjög 

náttúruleg. En fornmenn hafi fremur gert sér í hugarlund að heildstætt gangvirki stýrði 

hreyfingu himinsins. Öxull alheimsins sé eingöngu fasti hluti himnesku vélarinnar en honum 

þurfi að bæta við tvo himinbauga til þess að fullgera lýsingu á gangvirkinu. Hinn fyrri er 

jafndægrabaugurinn sem liggur gegnum himinskautin og jafndægrapunktana á sólbaugnum í 

2 Í þessari ritgerð er vitnað í síðustu ítölsku útgáfunni sem hefir verið verulega útvíkkuð miðað við síðustu þýzku og ensku útgáfurnar.
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Dýrahringnum en hinn síðari er sólstöðubaugurinn sem liggur gegnum himinskautin og 

sólstöðupunktana á sólbaugnum. Ástæðunni fyrir slíkri skilgreiningu verður lýst í kaflanum um 

möndulveltuna. 

Sé möndull jarðar framlengdur á himin verður hann öxull himinsins vegna þess að 

himinninn virðist snúast um hann ef athugandi er á jörðu. Slíkur öxull liggur gegnum þrjú 

himinsvæði sem eru gróflega skilgreind á þennan hátt:

A) himinn norðan við hvarfbaug Krabbans, aðsetur goða, „himinn á himninum“ 

B) himinn milli hvarfbauganna tveggja, „byggðir“ eða „jörðin3 á himninum“ 

C) himinn sunnan við hvarfbaug Steingeitarinnar, aðsetur hinna látnu, „vötnin“ eða 

„undirheimar“ [ibidem, 276-277 og 565-566]. (Sjá mynd 3.3.2).

Orsökin fyrir því að dS og vD kalla slíka skilgreiningu grófa er ekki rúmfræðileg heldur 

þjóðfræðileg. Mismunandi þjóðir kynnu að skipta himninum í mismörg og mismunandi svæði. 

Sumir hafa til að mynda skipt himninum í fimm svæði á meðan Babýlóníumenn notuðust við 

þríþætta skiptingu en hún var af öðrum toga en sú sem er lýst hér að ofan. Hvað sem þessari 

skilgreiningu á himinssvæðum líður, vísa ræturnar þrjár undir aski Yggdrasils í þríþætta 

skiptingu himinsins að mati dS og vD [ibidem, 276].

Hér vandast málið vegna þess að fornheimildum virðist ekki bera saman um hvar þessar 

rætur eigi að vera. Samkvæmt vísu 31 í Grímnismálum, sem hefir verið vitnað í hér að ofan, 

búa Hel, mennskir menn og Hrímþursar undir rótunum en umfjöllun Snorra Eddu um 

Yggdrasil og rætur hans er að nokkru frábrugðin. Textinn hljóðar svo [Faulkes 2005, 17]:

  

Þrjár rœtr trésins halda því upp ok standa afar breitt. Ein er með Ásum, en ǫnnur með hrímþursum, þar sem 

forðum var Ginnungagap. In þriðja stendr yfir Niflheimi, ok undir þeiri rót er Hvergelmir, en Níðhǫggr gnagar 

neðan rót[i]na. En undir þeiri rót er til hrímþursa horfir, þar er Mímis brunnr, er spekð ok mannvit er í fólgit, ok 

heitir sá Mímir er á brunninn. [...] Þriðja rót asksins stendr á himni, ok undir þeiri rót er brunnr sá er mjǫk er 

heilagr er heitir Urðar brunnr. Þar eigu guðin dómstað sinn.

Þessar tvær lýsingar á rótum asksins eiga það sameiginlegt að ræturnar eru þrjár talsins og að 

undir einni þeirra eru Hrímþursar. Auk þess, ef unnt er að túlka Snorra á þá leið að Hel og 

Niflheimr séu nærri hvort öðru, eða að Hel sé hluti af Niflheimi [Faulkes 2005, 17], mætti jafna 

rótinni undir hverri Hel býr til þeirrar „er stendr yfir Niflheimi“. En hvað líður þriðju rótinni? 

Hér eru helzt tveir möguleikar sem koma til greina. Annað hvort að Snorri og Grímnismál 

geymi tvær ósættanlegar heimslýsingar eða að heimslýsingin í báðum heimildunum sé ein og 

sama þótt hún sé klædd tveimur mismunandi búningum. Kjósi menn að leggja trú á að báðar 

heimildirnar geymi „vísindalegar“ heimslýsingar væri síðari kosturinn æskilegur. Í þessu tilfelli 

væri varla hægt að komast undan því að Ása- og mannarótin hafi talsvert mikið sameiginlegt 

eða öllu heldur að þær falli saman. Þetta atriði þarfnast nánari umfjöllunar.

3 Ath.: Helmingur hennar er undir sjávarmáli. Þessu verður nánar lýst í 3.3 þar sem er einnig leitazt við að gera grein fyrir hvernig fornmenn 

útskýrðu þessi fyrirbæri og hvaða nöfn norrænir menn höfðu yfir þau.
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3.3 Rætur Yggdrasils

Ef horft er upp á himin verður ljóst að tvær áttir eru merkilegar fyrir gang sólar yfir 

árshringinn en þær eru austur- og vesturátt. Allt árið rís og sezt sólin í norður- og suðurhimni, 

en eingöngu örfáa daga á ári, á jafndægrum og þar í kring, rís hún nákvæmlega í austri og sezt 

nákvæmlega í vestri. Snorri tjáir svipaða vitneskju á þessa lund [Faulkes 1998, 99]:

Frá jafndœgri er haust til þess er sól sezk í eyktarstað. Þá er vetr til jafndœgris, þá er vár til fardaga, þá er sumar til 

jafndœgris.  

Eyktarstaðirnir tveir sem Snorri getur eru auðsjáanlega austur- og vesturáttin. Þessar tvær 

áttir eru á mótum norður- og suðurhiminsins og skipta því himninum í tvennt. Ef menn skoða 

gang sólar á jafndægrunum munu þeir finna að sólin er þá á miðlægri leið sinni yfir ársins 

hring. Með öðrum orðum ef litið er á daglegan gang sólar annan dag á ári munu menn finna 

að gangur hennar þann dag er annað hvort hærri eða lægri en á jafndægrunum. Þessi gangur 

er hærri frá vor- til haustjafndægurs og lægri hina sex mánuðina á árinu. Slíkt hefir varla farið 

framhjá fornmönnum enda er Odda tala vitni þess. Þetta rit er byggt á athugunum Stjörnu-

Odda sem fylgdist með breytingum á hæð sólar viku eftir viku [Björn M. Ólsen 1914, 5]:

Sólar gangr vex at sýn hǫlfo hvéla sólarinnar ena fyrsto viko epter sólhvǫrfen, aðra viko heilo hvéla...

Þessar athuganir ná yfir ársins hring. Björn M. Ólsen [1914, 14], Þorkell Þorkelsson [1926, 

61-62] og Þorsteinn Vilhjálmsson [1991] eru sammála um að kunnátta sem er sýnd í Odda tölu 

sprettur úr eigin athugunum. Stjörnu-Oddi, sem er sagður hafa gert þessar athuganir, var 

líklega uppi frá ofanverðri 11. öld og fram um miðja 12. öld [Björn M. Ólsen 1914, 12; Þorkell 

Þorkelsson 1926, 61-64]. Ekki er útilokað að fólk á víkingatíma og fyrir hafi kunnað góð eða 

betri skil á málinu þótt skorti heimildir til staðfestingar. Þrátt fyrir sína nákvæmni í þessum 

athugunum, nefnir Stjörnu-Oddi ekki hvað sá baugur heitir, sem sólin dregur á himninum 

með gangi sínum á jafndægrum. Nútímastjörnufræðingar kalla hann miðbaug himins í 

samræmi við nafnið „miðbaugur jarðar“. Það er annars augljóst að miðbaugur himins skiptir 

himninum í tvennt: norður- og suðurhimninum. Á norðlægum slóðum, eins og á Íslandi eða í 

Noregi, er norðurhiminninn stærsti hluti hins sýnilega himins en lítið eitt sést af 

suðurhimninum. Þetta er einfaldasta tvískipting himinsins sem hefir varla farið framhjá 

mönnum eins og Stjörnu-Odda.

Auk miðbaugs er sólbaugur annar eftirtektarverður baugur á himninum. Eins og fjallað 

verður um neðar hefir innbyrðislega þessara tveggja bauga verið sýnd með svipuðum hætti í 

mörgum menningarheimum. Sólbaugur hefir vakið athygli manna víða um heiminn vegna 

þess að sólin, tunglið og hinir föruhnettirnir fara meðfram honum þegar brautir þeirra eru 

skoðaðar frá jörðu. Sólbaugur og miðbaugur eru ekki samsíða en halli sem þeir mynda er um 

það bil 23,5 horngráður samkvæmt mælingum nútímastjörnufræðinga.

Fornþjóðir hafa tjáð vitneskju sína um að þessir baugar voru ekki samsíða í gegnum 

goðsögur og tákn [Barber og Barber 2004, 212; dS og vD 2011, 403-404]. Til að mynda í 
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χ
tveimur svo fjarliggjandi menningum eins og maya- og 

egypta- notuðust menn við hundraðfætlu (tákn fyrir 

sólbaug) og snák (tákn fyrir miðbaug). Maya hafa skilið 

eftir í handriti mynd af þessu þar sem dýrin tvö vefjast 

hvort um annað til að mynda X. Platón notaðist við 

grízka stafinn χ til að gera grein fyrir sama hugtaki [dS 

og vD 2011, 403; mayamyndin er á bls. 461 og hér er 

mynd 3.3.1 tekin þaðan].

Þegar hugmyndinni um tvískiptingu himinsins í 

norður- og suðurhimninum er bætt við þessar 

hugrenningar um sólbauginn verður auðséð að kjósi 

menn að skipta himninum í þrennt er skipting dS og vD, 

sem hefir verið minnzt á hér að ofan, sú náttúrulegasta 

eða öllu heldur sjálfgefin (sjá mynd 3.3.2).     
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Þrískipting himinsins sem dS og vD finna víða um heiminn gerir ráð fyrir því að himininn 

sýni spegilmynd jarðar. Hér eru tillögur settar fram til að varpa ljósi á hvers vegna málinu er 

þannig háttað. 

Þegar litið er á sjóndeildarhringinn sjást himintungl rísa upp fyrir hann og hverfa niður fyrir 

hann. Ef sjóndeildarhringurinn er á landi sýnist sem jörðin gleypi hnígandi himintungl og fæði 

þau við risið. Sama á við sjó ef sjóndeildarhringurinn er þar. En hvert fara sólin og hin 

himintunglin er þau eru „gleypt“? Það er ekki fjarstæðukennt að fólk í gamla daga hafi hugsað 

sér himintunglin „deyja“ er þau settust. Að svo búnu ferðuðust þau um undirheima áður en að 

þau „fæddust“ aftur er þau endurrisu. Svo er unnt að túlka ferð sólarinnar á báti í gegnum 

undirheima en þessi ímyndun kynni að vera sjálfsögð hjá þeim þjóðum sem búa nær sjó, stóru 

stöðuvatni eða fljóti. Undirheimar verða þannig að einhvers konar framlengingu himinsins 

vegna þess að þeir hýsa himintunglin þegar þau eru ekki sjáanleg. Svæði neðan jarðar, sjávar, 

stórra stöðuvatna og fljóta, eða hinir eiginlegu undirheimar, virðist renna saman við þessa 

himnesku undirheima og þetta kynni að vera ástæðan fyrir því að neðsta svæði himinsins er oft 

vatnskennt [Barber og Barber 2004, 190-191]. En það er meira en undirheimar sem menn gera 

grein fyrir á himninum. Þeir, sem eru staðsettir á jörðu, kenna þrjú svæði í lóðréttri línu, það er 

að segja, himininn, jörðina og undirheimana. Þeir færa þessi svæði upp til himinsins og kenna 

einnig þar þrjú svæði sem þeir nefna himin („upphimin“?), jörð (eða „byggðir“) og undirheima.

Hvar eru þessi þrjú svæði staðsett á himni Grímnismála? Hér verða lögð rök fyrir því að 

undirheimar í norrænum goðsögum og í Grímnismálum samsvara svæði himinsins sunnan við 

hvarfbaug Steingeitarinnar alveg eins og dS og vD skilgreina þá (svæði C á mynd 3.3.2). En 

hvað sem staðsetningu undirheima líður er vafalaust að þar er að finna eina rót Yggdrasils. 

Hinar tvær ræturnar verða síðar að leiðarljósi til að bera kennsl á hvaða örnefni í heimsmynd 

norrænna goðsagna samsvara svæði A og B ef slík þrískipting himinsins fær að haldast. 

Sjóndeildarhringurinn er snertilína milli himins og jarðar (eða sjávar). Menn búa á jörðu og 

hluti hennar sem þeir byggja er þeim rannsóknarstaður fyrir athugun á fyrirbærum himinsins. 

Frá þeirri stöðu er landshluti þeirra að vísu miðlægur en sú jörð sem þeir kjósa sér til 

dvalarstaðar er líklega Miðgarðr goðsagna, enda segir í vísu 41 í Grímnismálum „en ór hans 

[Ymis] brám gerðu blíð regin Miðgarð manna sonum“ [ÍF 2014, I 376]. En ef menn búa í 

Miðgarði, er augljóst að Miðgarðsormr myndar á táknrænan hátt sjóndeildarhring þeirra vegna 

þess að Miðgarðsormr „liggr um lǫnd ǫll“ að sögn Snorra [Faulkes 2005, 43].

En hvar er „sjóndeildarhringinn“ að finna á himninum? Miðbaugur er ákjósanlegasta lína 

himinsins fyrir slíkt hlutverk vegna þess að sólin heldur daglega gangi sínum neðan 

miðbaugsins um það bil sex mánuði á árinu og ofan hans hina sex mánuðina, eins og hefir 

verið nefnt hér að ofan. Staðsetning sólar á himninum skilgreinir því hvað er hátt og lágt á 

himni og sver sig á táknrænan hátt í ætt við hvað er ofan og neðan sjóndeildarhrings á jörðu. 

Miðbaugurinn umlykur „himnesku jörðina“ rétt eins og sjóndeildarhringurinn umlykur 

jörðina. Þessi samsvörun krefst einnig þess að þar sem sjóndeildarhringur greinir á milli vatns- 

og þurrsvæðis á jörðu, greinir miðbaugur á himninum á milli vatns- og þurrsvæðis á 

himninum. Þetta er ástæðan fyrir því að sólbaugurinn („jörðin“, sjá neðar) á svæði B á mynd 

3.3.2 er að hluta til ofan og að hluta til neðan sjávarmáls himinsins.
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1 Hér þýðir elding „himintungl“, sbr. Ordbog 3, 841 og Lorenz [1984, 159 og 165: Lichtkörper: Fixstern og Planeten]. Hér gæti undir himni átt 

við „himin undir himni“ („suðurhimin“), himinninn sem er undir himnesku jörðinni. Mætti auk þess velta fyrir sér hvort völvan noti orðið 

„upphiminn“ til að taka fram að átt sé við efsta himininn eða þann sem liggur ofan við miðbaug himins. Sjá neðar. 

Samsvörunin á milli „Miðgarðsormr umlykur þessa jörð“ og „miðbaugur himinsins umlykur 

sjávarmál himinsins“ gerir það að verkum að miðbaugur himinsins „sé“ Miðgarðsormr (muna: 

himinn er spegilmynd jarðar). Sé þessi ályktun gild væri óvænt samræmi við maya- og 

egyptaheimsmynd sem var fjallað um hér að ofan. Snákurinn á mayamyndinni 3.3.1 myndi 

samsvara norræna Miðgarðsormi.  

Hér að ofan var vitnað í Snorra Eddu sem tekur það fram að goðin búi á himninum en það 

er ekki hæpið að hugsa sér að heimkynni þeirra séu einmitt „himneska jörðin“, eða „byggðir á 

himninum“, sólbaugurinn á B svæðinu á mynd 3.3.2. Ástæðan fyrir þessu er ekki torfundin. Á 

þessu svæði er mest fjör á himninum. Þar „búa“ föruhnettirnir, himintunglin sem hafa mest 

hreyfifrelsi á himninum. Almenng þekking er að rómversku goðin, Luna (Diana), Mars, 

Mercurius, Juppiter, Venus, Saturnus og Sol voru einnig nöfn á föruhnöttunum sjö. Þessir 

guðlegu hnettir halda augljóslega braut sinni innan B svæðisins á himninum þar sem 

sólbaugurinn er til húsa. En það er erfiðara að staðfesta að norrænu goðin hafi einnig verið 

föruhnettirnir sem fara um sólbauginn. Þess vegna verður hér leitazt við að leiða líkur til að 

rökstyðja að einnig í norrænum goðsögum eru heimkynni goða á B svæðinu.

Fyrst er unnt að spyrja hvort norrænir menn höfðu einhver kynni af föruhnöttunum sjö 

öðrum en Sunnu og Mána. Vægast sagt ganga fornheimildir ekki úr skugga um hvað 

reikistjörnurnar fimm hétu. En það er mjög ólíklegt að norrænir menn hafi ekki kunnað skil á 

þeim, enda segir Snorri [Faulkes 1998, 18]:

Þá tóku þeir síur ok gneista þá er lausir fóru ok kastat hafði ór Muspellsheimi, ok settu á miðjan Ginnungahimin 

bæði ofan ok neðan til at lýsa himin ok jǫrð. Þeir gáfu staðar ǫllum eldingum1, sumum á himni, sumar fóru lausar 

undir himni, ok settu þó þeim stað ok skǫpuðu gǫngu þeim.

„á miðjan Ginnungahimin bæði ofan ok neðan“ getur verið þýtt með nútímaorðtökum að 

þessi „síur ok gneistar“ voru settir á himni og gangur þeirra var skorðaður við sólbauginn sem 

teygist bæði upp og niður fyrir miðbaugi himinsins. Á meðal þessara „sía ok gneista“ eru 

líklega reikistjörnurnar fimm þótt heimildir skorti til að túlka orðin með óskeikulli vissu.

Þrátt fyrir þessa túlkunarerfiðleika virðist að Snorri hafi verið var um að mest fjör er á himni 

„á miðium Ginnungahimni“ fremur en annars staðar. Þetta svæði er það sem á myndinni 3.3.2 

hefir verið kallað B og liggur á milli hvarbauganna tveggja.

Manna- eða ásarótin virðist auðkenna þetta svæði og hér verður rökstutt að þessi rót eigi að 

teljast „jarðarrótin“. Fyrst ber að minna á að „himinn sýnir spegilmynd jarðar“. Þegar þetta er 

haft í huga verður ekki ósennilegt að goðsögur kunni að fást við tvær „jarðir“, þessa jörð og þá 

„himnesku“. Fornar heimildir virðast, líklega viljandi, rugla þeim saman, fræðimönnum varla 

til yndisauka. Þetta atriði gæti útskýrt mótsögnina í heimildunum sem varðar legu rótarinnar 

sem ýmist er sögð vera með Ásum eða mennskum mönnum. Hér er líklega um rót 

„himinsjarðar“ að ræða, eða með öðrum orðum rótina milli hvarfbauganna tveggja en þá leysist 

flækjan. Vandinn er, að mati höfundar, að Grímnismál skilgreina svæðið „jörð“ eða „byggðir“ 
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2 Vakin er athygli á að hér er farin önnur leið en dS og vD sem gera fremur ráð fyrir því að goðin byggi á himni himinsins (A svæði á 

myndinni 3.3.2).

3 Til að mynda, SnE: Faulkes 2005, 9 og 35; Edkv: Vsp 42, Vafþr 43, Grímn 28, Lok 63 og Bald 2 [ÍF 2014, I 302, 363, 373, 420 og 446]. 

4 Til að mynda: Gylf: Faulkes 2005, 7 (hér staðfestir Skírn [ÍF 2014, I 380] að Freyr sá „í Jǫtunheima“) og 30-31; Skáldsk: Faulkes 1998, 2 (hér 

er sérstaklega skýrt að Jötunheimar séu norðan við Ásgarð), 22 og 32 (úr Haustlǫng, heimild eldri en Snorri).

5 Jötnum og Hrímþursum er gjarna ruglað saman. Til að mynda: Gylf: Faulkes 2005, 10-12, þar sem Ýmir er bæði jötunn og hrímþurs. Sjá 

einnig Edkv, Háv 104 og 109 [ÍF 2014, I 343 og 344]. Auk þess fasta orðasambandið „inn hrímkaldi jǫtunn“ sem kemur við Vafþr 21 og Fáfn 

38 [ÍF 2014, I 359 og ÍF 2014, II 310] virðist skeyta saman nöfnin „Hrímþurs“ og „Jǫtunn“. Skírn 34 [ÍF 2014, I 386] hefur áköllun með „heyri 

hrímþursar, heyri jǫtnar“ þar sem örðugt er að skera úr því hvort átt sé við ítrekun eða aðgreiningu.

með tilvísun til mennskra manna en Snorri með tilvísun til Ása. En ef gert er ráð fyrir því að 

báðar heimildirnar eigi við „himnesku jörðina“ kemur í ljós að mótsögnin stenzt ekki2.

Til að gera betur grein fyrir heildarskipulagi rótanna þriggja er þörf að finna undirheimum 

og jötnum stað á himninum.

Fyrst verður að ganga úr skugga að undirheimar, Hel eða Niflhel séu óyggjandi staðsettir 

„neðarlega“. Þetta fær staðfestingu á mörgum stöðum Snorra Eddu og Eddukvæða3. Augljóst er 

að vilji menn staðsetja eitthvað neðarlega á himninum, kemur þá ekkert annað til greina á 

norðurhveli jarðar en suðuráttin. Samanburður við aðra menningarheima lýsir þessu vel.

Steinkista maya konungs Pakals er skreytt með mynd af stjörnuhimninum þá nótt er hann 

dó. Hann fellur í handanheiminn, Noh-ol, en þetta merkir bæði ‘Mikla Holið, Hyldýpið’, og 

‘suður’. Hann treður Helveg en þetta er syðri hluti Vetrarbrautarinnar [Schele og Villela 1993, 

315]. 

Rómverjinn Virgill tjáir svipaða hugmynd er hann talar um tvö himinskaut: annað er yfir 

mönnum (norðurskautið) en hitt (suðurskautið) er undir fótum þeirra. Eingöngu íbúar 

undirheima fá að sjá það [dS og vD 2011, 304].

Þessi samanburður sýnir að, kjósi menn að setja undirheima á himininn, er vart annað að 

ræða en svæði á suðurhimni, en það svæði nær til himinskautsins. Það er erfiðara að segja hvar 

efri mörk þessa svæðis liggja. Mestar líkur eru fyrir því að hinn endinn sé afmarkaður af 

hvarfbaugi Steingeitarinnar vegna þess að norðar en það er komið á svæði föruhnattanna sem 

væru varla talin til undirheima. Samanburður við mayaheimsmynd sem hefir hér verið dreginn 

upp leiðir líkur að því að inngangur að Helju eigi að vera á Vetrarbrautinni þar sem hún mætir 

dýrahringnum. En um þetta verður fjallað nánar í 3.4. 

Ef þessi afmörkun á undirheimum stenzt, leiðir það af sér að Hvergelmir og rót undir hverri 

þessir brunnur er, eru staðsett einhvers staðar á milli suðurskautsins og hvarfbaugs 

Steingeitarinnar. Erfiðara er að ákvarða þeim nánari staðsetningu.

Laust rými fyrir rótina undir hverri Hrímþursar búa er eingöngu á norðurhimni norðan við 

hvarfbaug Krabbans. Ef þetta er rétt, leiðir af sér að Hrímþursar búi á „himni himinsins“. Þótt 

þetta gæti hljómað kynlega er vert að athuga málið nánar. 

Að kenna rót við Hrímþursa gæti vísað til norðurs og að í þessu væri þá fólginn 

norðurhiminn. Snorri [Faulkes 2005, 20] virðist sjálfur tjá sig á þessa lund þegar hann ritar að 

Hræsvelgr jötunn sitji „á norðanverðum himins enda“. Fleiri staðir eru í Snorra Eddu sem 

virðast renna stoðum undir það að jötnar og hrímþursar eigi heima í norðri4. Þrátt fyrir það, 

herma heimildir að jötnar og hrímþursar5 búi ekki eingöngu í norðri. Bæði sum eddukvæði og 
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6 Til að mynda: Gylf: Faulkes 2005, 14 (heimildin er hér Vsp 39 [ÍF 2014, I 301], nokkuð eldri), 37-39 (ferðin hefur í austuráttina en 

jötunninn heldur svo norður), 51 (heimildin er hér Vsp 48 [ÍF 2014, I 303], nokkuð eldri). Sjá einnig Edkv: Vsp 49 og Hárb 23 [ÍF 2014, I 303 

og 393]. Tvírætt er hvað eigi að álykta um staðsetningu jötna úr Skáldsk, Faulkes 1998, 20 þar sem sagt er: „Þórr var farinn í Austrvega at berja 

trǫll, en Óðinn reið Sleipni í Jǫtunheima ok kom til þess jǫtuns er Hrungnir hét.“ Í lok frásagnarinnar segir Þórr [ibidem, 22] að hann hefði 

„borit í meis á baki sér Aurvandil norðan ór Jǫtunheimum.“ Augljóslega er vandkvæðum bundið að túlka slíkar heimildir án þess að hafa skýra 

heildarmynd af umræddum ferðum. 

7 Auðvitað er ekki hægt að draga af þessu neinar skýrar ályktanir um heimslýsingu Grímnismála. Snorri var lærður maður og gæti því hafa 

kynnt sér hugmyndir af öðrum toga en þær sem voru fólgnar í kvæðunum. Auk þess tekur Rösli [2015, 134] eftir að skilningur Snorra gæti 

hafa verið sniðinn eftir Elucidariusi.

8 Öll fjögur meginhandrit hafa leshátt „í miðjum heimi“ á þessum stað [Snorra-Edda: Formáli & Gylfaginnig. Textar fjögurra meginhandrita. 
Gylfaginning 9, https://notendur.hi.is/~eybjorn/gg/gg4par06.html]. Hæpið er því að gera því skóna að í upphafi hafi hér staðið „himni“. En 

orðunum „heimr“ og „himinn“ eru oft notuð sitt á hvað. Svo að eingöngu tvö dæmi séu nefnd, hefir Skáldsk. í UE [2012, 206] „þessi eru nǫfn 

heims“ en af samhengi er ljóst að þar eigi að standa: „þessi eru nǫfn himins“. Þyngra á metunum er staður í Gylf. [ibidem, 34]: „Svá er sagt at 

annarr himinn sé suðr ok upp frá þessum ok heitir sá heimr Viðbláinn...“ 

Snorra Edda tengja þá einnig við austuráttina6. En líkur eru á að orðið „hrímþursar“ vísi 

upprunalega til norðurs eða til norðurhimins.

Í Snorra Eddu er oft notazt við fleirtölu þegar fjallað er um himin. „Mikil tíðindi kanntu at 

segja af himnum“ svo farast Ganglera orð um kunnáttu Hárs á fyrirbærum himinsins [ibidem, 

19]. Auk þess segir Hár [ibidem, 20]:

Svá er sagt at annarr himinn sé suðr ok upp frá þessum himni, ok heitir sá himinn Andlangr, en hinn þriði himinn 

sé enn upp frá þeim ok heitir sá Víðbláinn, ok á þeim himni hyggjum vér þenna stað vera.

 Lega þessara himna er ekki auðskýrð. Orðin „upp frá þessum himni“ og „enn upp frá þeim“ 

gætu gefið í skyn að Snorri hafi í huga himinlýsingu sem beri keim af kerfi sammiðja 

himinhvela fornaldar. Hvert himinhvel var upp af öðru með einni reikistjörnu á hverju því þær 

rákust ekki á þótt þær kæmu saman [Kragh 2007, 19-23 og 28-32]. Að vísu er „annarr himinn“ 

sem Hár ræðir um ekki einungis ofar en „þessi  himinn“ (himinn vor?) heldur einnig sunnar. 

En Hár tjáir sig ekki um hvort „þriði himinn“ sé sunnar eða norðar, þar af leiðandi er þetta ekki 

nóg til að álykta hvort hér sé að ræða um þríþættu skiptingu himinsins dS og vD eða kerfi 

sammiðja himinhvela. En að Snorra Edda fjalli um fjölda himna er lítilvæg vísbending um að 

norrænir menn hafi skipt himninum í svæði og litið á hvert þeirra sem „himin“7. 

Gylfaginning [Faulkes 2005, 18] virðist gefa í skyn að himinninn sé lokaður fyrir 

Hrímþursum:

Upp á himin mundu ganga hrímþursar ok bergrisar ef ǫllum væri fœrt á Bifrǫst þeim er fara vilja.

En þessi setning útilokar ekki að átt sé við tiltekið svæði himinsins sem er ætlað Ásum og á 

þess vegna að vera lokað fyrir Hrímþursum. Enda fræðir sami textinn um legu Ásgarðs á þessa 

lund [ibidem, 13]:

 

Þar næst gerðu þeir sér borg í miðjum heimi er kallaðr er Ásgarðr. 

Gylfi, sem er af manna ætt, getur farið til Ásgarðs [ibidem, 7]. Þetta vekur grun um að 

ofangreind borg sé á jörðu. En þessi orðastaður verður skiljanlegri ef sú borg sé á „jörðu 

himinsins“ eða með öðrum orðum á miðlægu svæði þess, hvorki mjög norðarlega né mjög 

sunnarlega. Það má sjá að „í miðjum heimi“ ber sterkan keim af „í miðjum himni“8. 
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Jarðar- og himinsskilningur á fyrirbærum goðsagna virðast oft renna saman því áttum á 

jörðu er oft blandað við áttir á himni. Norðurátt Hrímþursa gæti falið í sér háa norðurbreidd 

(„háa og jákvæða stjörnubreidd“, myndu nútímastjörnufræðingar segja), en miðað við legu 

þeirra væru Æsir suðrænt fólk. Ef tekið er mið af þessu er unnt að fá skilning á vísu Eilífs 

Goðrúnarsonar sem vitnað er til í Skáldskaparmálum [UE 2013, 279]:

Setbergs kveða sitja

suðr at Urðar brunni

svo hefir rammr konungr remmdan

Róms banda sig löndum.

Þegar athugað er að „bönd setbergs“ merkir „jötnar“, útskýrir útgefandinn Heimir Pálsson 

vísuna á þennan hátt:

Þeir segja að hann sitji suður við Urðarbrunn; þannig hefur öflugur konungur Rómaborgar (Kristur) eflt ríki sitt 

með löndum jötna.

Urðar brunnr er hjá goðum (B svæði á mynd 3.3.2) og að hann sé staðsettur sunnanlega 

virðist merkja að hann sé í suðurátt þegar litið er af „löndum“ jötna sem eru í norðri. Skáldið 

hefir ef til vill jafnað heiðingjum í norðri til jötna vegna sameiginlegrar áttar heimkynna 

þeirra. 

Himinn er sjálfur haus Hrímþurs enda má kenna hann „Ymis haus ok þar af jǫtuns haus“ 

[Faulkes 1998, 33]. Þetta vísar til sköpunarsögu Gylfaginningar [Faulkes 2005, 9-10]:

Ár þær er kallaðar eru Élivágar, þá er þær váru svá langt komnar frá uppsprettunni at eitrkvikja sú er þar fylgði 

harðnaði svá sem sindr þat er renn ór eldinum, þá varð þat íss, ok þá er sá íss gaf staðar ok rann eigi, þá héldi yfir 

þannig úr þat er af stóð eitrinu ok fraus at hrími, ok jók hrímit hvert yfir annat allt í Ginnungagap. [...] 

Ginnungagap, þat er vissi til norðrs ættar, fyltisk með þunga ok hǫfugleik íss ok hríms ok inn í frá úr ok gustr. En 

hinn syðri hlutr Ginnungagaps léttisk móti gneistum ok síum þeim er flugu ór Muspellsheimi. [...] Svá sem kalt 

stóð af Niflheimi ok allir hlutir grimmir, svá var þat er vissi námunda Muspelli heitt ok ljóst, en Ginnungagap var 

svá hlætt [svo K; W og U: létt] sem lopt vindlaust. Ok þá er mœttisk hrímin ok blær hitans [svo K; W: mœtti 
hríminu blær hitans] svá at bráðnaði ok draup, ok af þeim kvikudropum kviknaði með krapti þess er til sendi 

hitann, ok varð manns líkandi, ok var sá nefndr Ymir.

Þessi frásögn útskýrir klárlega nafngiftina „Hrímþursar“. Fyrri hluti nafnsins vísar til hríms 

er þessar verur eru sprottnar úr. Auk þess er lýsing á þeim hluta Ginnungagaps, þess „er vissi til 

norðrsættar“, lýsing á mjög köldum landshluta líkt og norðurskauti. Orðin „þungi og 

höfugleikr íss“ vega mikið án tillits til þess hvort eigi við sjálft norðurskaut eða við norðlægt 

landsvæði. Slík gæti vísað til tregðu kuldans, til óhreifanleika Pólstjörnunnar eða öllu heldur til 

hægfara hreyfingar himinssvæðis næst norðurskauti himinsins. 

Árnar Élivágar virðast renna þvert yfir himin en hér er ekki leitazt við að túlka þær nánar. 

Af frásögn Þórs í Skáldskaparmálum [Faulkes 1998, 22] mætti álykta að þær dragi mörk 

Jötunheima í norðri (norðurhiminskautsvæðis?) og þar til jartegna að staðarlýsingin eigi við 

himin, bætir Þórr við að hann hafi gert af tá Aurvandils stjörnu þá sem heitir Aurvandilstá.

Þetta eru líkur fyrir því að Jötunheimar samsvari A svæði himinsins á mynd 3.3.2.
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3.4 Dýrahringur Grímnismála

Sólbaugurinn einkennist af tólf stjörnumerkjum dýrahringsins og, eins og hefir áður verið 

nefnt, stafar frægð baugsins af því að föruhnettirnir sýnast hreyfast meðfram honum. Slíkur 

hringur gat varla vakið enga eftirtekt hjá norrænum mönnum sérstaklega hjá þeim er áttu að 

sjá fyrir tímatali.

Slík athugun er mögulega ástæðan fyrir því að sumir rannsakendur hafa stungið upp á því að 

Grímnismál geymdu nöfn stjörnumerkja sem tilheyrðu fornnorræna dýrahringnum. Ef til vill er 

uppsetning dýrahrings Einars Pálssonar [1978, 119] sú sem hefir verið frægust á tuttugustu öld þó 

að hún hafi ekki hlotið hylli fræðimanna. Ástæðunni fyrir því má líklegast rekja til þess að 

höfundurinn kveður upp um að ekki hafi verið unnt að birta frumrannsóknir er styðja sitt mál þótt 

unnt sé að tína til sumt af þeim rökum, sem hann hefir sennilega stuðst við, í öðrum ritum hans. 

Dýrahringshugmynd Grímnismála er engu að síður miklu eldri. Að öllum líkindum hefir 

Finnur Magnússon verið hinn fyrsti fræðimaður sem árið 1821 stakk upp á því að Grímninsmál 

hafi verið óbein vísun í 12 merki dýrahringsins og að þessi merki hafi verið mánuðir einhvers 

tímatals sem notað var á víkingaöld. 1824 og 1825 birti hann ýtarlega umfjöllun þessari 

kenningu til stuðnings [Langer 2013a, 5-7]. Langer [ibidem, 6-7] nefnir að helztu rök Finns 

hafi verið grundvölluð á samanburðargoðafræði ásamt náttúrulegri og rómantískri túlkun á 

norrænum goðsögum. Óðinn sér öll heimkynni goða og fer því að nefna þau eitt eftir öðru 

ásamt því goði er þar byggir. Hver heimkynni samsvari einu sólhúsi því frá hásæti Óðins, 

Hliðskjálf, sem væri staðsett á hvirfilpunktinum, er hægt að sjá „um heima alla“. Ein heimkynni 

samsvari 30 daga tímabili en þegar þau eru öll lögð saman (12 × 30) vísi útkoman til heils 

dýrahrings. Kenning Finns fékk góðan hljómgrunn á 19. öld þar sem hún fann stuðningsmenn 

í Hildebrand, Geijer og Keyser [ibidem 10-15]. Engu að síður vakti hún harða gagnrýni hjá 

öðrum fræðimönnum eins og Lüning [1859, 172] sem taldi ómögulegt að samræma Æsina 12 

við eigendur goðaheimkynnanna 12 („... die hier genannten zwölf eigner der wohnungen mit 

den zwölf asen durchaus nicht in einklang zu bringen sind...“). 

Stuðningur við kenninguna hefir harðlega dvínað á 20. öld en auk Einars Pálssonar fann 

hún örfáa stuðningsmenn eins og Agrell og Ohlmarks. Samkvæmt Agrell [1929] geyma 

Grímnismál germanskt minni af ellefu sólhúsum síðforns dýrahrings. Þrátt fyrir nokkra 

gagnrýni virðist að Ohlmarks [1948, 256] hafi sjálfur talið hugmyndina gilda en hann leggur 

ekki fram nein efnisleg rök fyrir þessu.

Á núverandi áratugi 21. aldar hefir dýrahringshugmynd Grímnismála verið aftur tekin til 

athugunar. Langer [2013] og Moreira [2015] hafa tjáð um hana skoðanir sem liggja þveröfugt 

hvor við hina á portúgalskri tungu. Hinn fyrri leitast við að sanna að dýrahringur hafi verið 

norrænum mönnum framandi hugtak á meðan hinn síðari reynir að leggja upp ný gögn til að 

sanna að dýrahringnum sé lýst í Grímnismálum.  

Hér er ekki rými til að fara af kostgæfni yfir gervalla umfjöllun fyrri fræðimanna um efnið. 

Nokkra yfirferð um málið er að finna í grein Langer [2013] en örfá orð um kenningu Moreira 

 verða að teljast nægileg. Hún styðst við nokkrar athugasemdir varðandi forngermanska dagatalið 

sem hefir lengi byggt á 12 mánuðum (13 á hlaupárum). Fornnorræna orðið mánuðr — athugar 
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Moreira — vísaði til mána, tunglsins. Ályktun hans er sú að forn norrænar þjóðir hafi beitt 

dagatali sem var skorðað við tunglið og sólina [Moreira 2015, 10-12]. Moreira tekur einnig til 

athugunar íslenzku nöfn mánaðanna og leitast við að tengja eitt stjörnumerki dýrahringsins við 

hvert þeirra. Nöfn þessara merkja sækir hann í Grímnismál. Hrútsmánuð tengir hann við Þór 

vegna þess að þessi mánuður (desember-janúar) samsvarar Steingeitinni og hafrar eru reiðskjóti 

Þórs. Hafur sé einnig merki Jóla og Þórr hafi, samkvæmt Fornmanna sögum, verið dýrkaður á 

þessum tíma. Moreira tínir fornheimildir til í því skyni að sanna að árið hafi byrjað á þessum 

mánuði og að dýrkun Þórs hafi farið fram í janúar (Olaus Magnus). Stjörnur í bók Olaui Magni 

sem eru teiknaðar fyrir ofan Þór bera einhvern keim af Steingeitinni [ibidem, 13-14; sjá mynd 

3.4.1]. Umfjöllun um hina mánuðina virðist ekki alltaf vera jafn sannfærandi en kenning Moreira 

á sér þann kost að hún fylgir röð Grímnismála og tengir í þessari röð hver heimkynni sem þar 

eru lýst við stjörnumerki dýrahringsins [ibidem, 14-21]. 

Hér á eftir eru birt almenn rök sem lúta að málinu og verður nálgast orðræðuna frá nýju 

sjónarhorni. Vísur Grímnismála sem ættu að lýsa fornnorræna dýrahringnum eru eftirfarandi 

[ÍF 2014, I 368-371]:

4 Land er heilagt        er ek liggja sé

ásum ok álfum nær; 

en í Þrúðheimi        skal Þórr vera,

unz um rjúfask regin. 

5 Ýdalir heita,        þar er Ullr hefir

sér um gǫrva sali;  

Álfheim Frey        gáfu í árdaga 

tívar at tannfé.

6 Bœr er sá inn þriði,        er blíð regin

silfri þǫkðu sali; 

Valaskjálf heitir        er vélti sér

áss í árdaga.

7 Søkkvabekkr heitir inn fjórði,        en þar svalar knegu

unnir yfir glymja;

þar þau Óðinn ok Sága        drekka um alla daga

glǫð ór gullnum kerum. 

Mynd 3.4.1
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8 Glaðsheimr heitir inn fimmti,        þars in gullbjarta

Valhǫll víð of þrumir;  

en þar Hroptr        kýss hverjan dag

vápndauða vera. 

9 Mjǫk er auðkennt        þeim er til Óðins koma

salkynni at sjá:  

skǫptum er rann rept,        skjǫldum er salr þakiðr,

brynjum um bekki strát.  

10 Mjǫk er auðkennt        þeim er til Óðins koma

salkynni at sjá:  

vargr hangir        fyr vestan dyrr,

ok drúpir ǫrn yfir.  

11 Þrymheimr heitir inn sétti        er Þjazi bjó,

sá inn ámáttki jǫtunn;  

en nú Skaði byggvir,        skír brúðr goða,

fornar tóptir fǫður. 

12 Breiðablik eru in sjaundu,        en þar Baldr hefir

sér um gǫrva sali, 

á því landi        er ek liggja veit

fæsta feiknstafi.

13 Himinbjǫrg eru in áttu,        en þar Heimdall 

kveða valda véum; 

þar vǫrðr goða        drekkr í væru ranni

glaðr inn góða mjǫð.   

14 Fólkvangr er inn níundi,        en þar Freyja ræðr

sessa kostum í sal; 

hálfan val         hon kýss hverjan dag,

en hálfan Óðinn á.  

15 Glitnir er inn tíundi,        hann er gulli studdr 

ok silfri þakðr it sama;

en þar Forseti        byggvir flestan dag

ok svæfir allar sakir. 

16. Nóatún eru in elliptu,        en þar Njǫrðr hefir

sér um gǫrva sali, 

manna þengill        inn meins vani

hátimbruðum hǫrgi ræðr. 

17. Hrísi vex        ok há grasi

Víðars land viði; 

en þar mǫgr of læzk        af mars baki

frœkn at hefna fǫður.

Fyrst og fremst er athygli vakin á því að staðirnir eru 12 eða 13. Textinn hefur talningu í 

vísu 6 með orðunum „bœr er sá inn þriði“ en þegar kemur að honum hafa þá þegar þrír bæir 

verið nefndir. Auk þess fær land Víðars enga raðtölu en þetta eykur óvissu um hversu mörg 

heimkynni goða séu í umræðunni. Tölur 12 og 13 samræmast hugmynd dýrahrings vegna þess 
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Mynd 3.4.2

Mynd 3.4.4

Mynd 3.4.3

Bogmaðurinn

Bogmaðurinn
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að sólin er milli 12 og 13 tunglmánuði að koma aftur í sömu stöðu á himninum. Þetta verða að 

teljast þyngstu rök fyrir því að ofangreindu bústaðirnir eigi að tákna fornnorrænan dýrahring. 

Augljóslega nægir það eitt varla til að sanna kenninguna. 

Langer hefir komið við kaunin á kenningunni. Hann nefnir [2013a, 8] að talan 13 vísi 

hugmynd um dýrahring á bug og bætir við að aldrei sé talað í kvæðinu um feril sólar og 

tengsla hennar við heimili goða er hvergi getið. Auk þess telur hann að norrænir menn hafi 

ekki getað notað dýrahring vegna þess að Bogmaðurinn og Sporðdrekinn hafi verið lítið eða 

ekki neitt sjáanleg merki frá Skandínavíu eða Íslandi. Þetta er eingöngu satt að hluta til, enda ef 

notazt er við stjörnufræðiforritið Stellarium, eins og Langer gerir, verður það augljóst að 

Sporðdrekinn er í raun lítið sjáanlegur en það er aftur á móti ekki satt að Bogmaðurinn sé alls 

ósýnilegur vegna morgunbjarmans. Af mynd 3.4.2 sést að Polis (μ Sgr) var vægast sagt sjáanleg 

í Reykjavík árið 800 og að enn meira af Bogmanninum sást um þær mundir í Stavangri og 

Osló (myndir 3.4.3 og 3.4.4). Hugmyndin um að norrænir menn hafi þekkt og getað notað 

dýrahringinn stendur því óhögguð. Þótt lítið eitt sjáist af tveimur stjörnumerkjum dýrahrings 

er naumast að vænta þess að menn hafi ekki skilið að sólin hafi dvalið í þeim merkjum á ferli 

sínum yfir árið. Auk þess voru víkingar vel sigldir og um leið að þeir fóru suður hljóta þeir að 

hafa fundið afgang af stjörnumerkjunum tveimur er þeir sáu ekki heima fyrir.

Nordberg [2006] hefir birt ýtarlegar rannsóknir á tímatali norrænna manna til forna. Hann 

hefir sýnt fram á að norrænir menn hafi líklega notazt við tímatal byggt á gangi tungls og 

sólar. Hvert sólár náði yfir 12 tunglmánuði en stundum var einum mánuði skotið inn í 

reikninginn vegna þess að 12 tunglmánuðir jafngilda 354 dögum en rúmlega 11 dagar verða 

eftir. Þessir dagar verða tæplega 34 á þremur árum en þar sem einn tunglmánuður jafngildir 

29,5 daga er svigrúm til að skjóta inn í reikninginn einum tunglmánuði til að jafna skekkjuna 

en óvitað er hvernig þessu var nákvæmlega háttað [Nordberg 2006, 70-74]. Hér nægir að 

vekja athygli á að notkun á tímatali af þessu tagi styður að menn hafi hugsað sér sólina dvelja í 

12 eða 13 bústöðum á árferli sínum. Bústaðir hafa sennilega verið tólf á venjulegum árum en 

13 á „hlaupárum“. Það er ekki ósennilegt að vænta þess að norrænir menn til forna hafi í 

samræmi skipt sólbaugnum stundum í 12 og stundum í 13 bústaði. Af þessu mætti útskýra 

ósamræmið í upptalningu Grímnismála. 

Samkvæmt Snorra eru heimkynni goða staðsett á himninum og allir staðirnir eða salirnir 

sem Grímnismál nefna í umræddu vísunum fyrirfinnast í Snorra Eddu eins og sjá má af töflu 

3.4.1. Þar af leiðandi verður auðsjánlegt að kvæðið sé að lýsa himinsfyrirbærum en tala þeirra 

vísar sterklega til að þau raðist upp á sólbaugnum. Þar að auki nefnir Grímnismál þessi 

himinsfyrirbæri „sali“, „salkynni“, „rann“ eða „land“ en slíkt orðaval helzt í hendur við orðið 

„sólhús“ er aðrar þjóðir notuðu fyrir hvert stjörnumerki dýrahringsins vegna þess að sólin 

„dvelur“ í tilteknu stjörnumerki [Ohlmarks 1948, 256]1.  

Þrátt fyrir það er hvergi að finna í kvæðinu beina staðfestingu á að málinu sé þannig háttað. 

En það sætir ekki furðu sökum þess að fleiri eddukvæði virðast segja miklu minna er vert væri 

1 Orðið „staðr“ gæti talað á móti slíkri hugmynd en það finnst ekki í Grímnismálum þótt það skjóti upp kolli hjá Snorra. Ástæður fyrir þessari 

orðbreytingu eru í dulu efans vafðar og hvorki rými né tími fást hér til að svipta henni frá.
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að minna. Þar af leiðandi verður til bragðs tekið að hringsnúa forsendunum. Eigi kenningin 

um dýrahringinn við rök að styðjast hvernig ættu heimkynni goða að raðast á sólbauginn? Hér 

er tilraun gerð til að svara spurningunni vegna þess að ef sennileg uppröðun finnst aukast líkur 

á að kenningin sé sönn en finnist hún ekki kynni að vera að lagður verði grunnur fyrir nánari 

rannsóknir. 

Málið er nú athugað frá sjónarhorni kenningarinnar um himinsvæði sem hefir verið 

útmáluð í 3.3. Vísa 3 nefnir heilagt land „Ásum ok Álfum nær“. Þetta er byrjunarreitur og hér 

er sett upp sú túlkun að land þetta sé sjálfur sólbaugurinn sem hlykkjast í gegnum öll merki 

dýrahringsins og að Æsir og Álfar byggi það. Orðin „Æsir og Álfar“ koma oft fyrir sem fast 

orðasamband, meðal annars í vísu 30 í Lokasennu [ÍF 2014, I 414]. Þar á orðið „Álfar“ 

greinilega við þau goð er Snorri kallar Vani. Líklegt er að þetta gildi einnig í Grímnismálum. 

Hér er gert ráð fyrir því að Æsir byggi það svæði heilaga landsins (sólbaugsins) sem teygist upp 

fyrir miðbaug himinsins á meðan Álfar byggi það svæði sem teygist niður fyrir hann. 

Miðbaugur himinsins afmarkar svæði ofan og neðan snertiflatar milli vatns og lofts á 

himninum. Það er þess vegna náttúrulegt að aðgreina milli sólhúsa sem eru undir sjávarborði 

(Álfa) og þeirra sem eru ofan þess (Ása; sjá mynd 3.4.5).  

Eins og dS og vD [2011, 277] nefna er hugtakið jörð ‘sólbaugurinn’ skilgreint í gegnum 

quattuor tempora2. Þau eru jafndægrin og sólstöðurnar. Stjörnumerkin sem eru þar til húsa eru 

2 Um mikilvægi quattuor temporum fyrir norðurlandaþjóðir til forna, sbr. Nordberg [2006, 32-50]. Auk þess sbr. 4.1 fyrir griðarlega merkilegt 

fornfræðilegt atriði í tengslum við þetta. 

1 Auk þess hefir Snorri hér tilvísun til Grímnismála: Glitnir heitir salr, en textinn hér er ekki sá sami og í handritum kvæðisins.

Nafn 

Þrúðheimr

Ýdalir 

Álfheimr 

Valaskjálf 

Søkkvabekkr 

Valhǫll  

Þrymheimr    

Breiðablik 

Himinbjǫrg  

Fólkvangr 

Glitnir  

Nóatún 

Viði(?)  

Grímnismál

-

salir

-

bœr/salir

-

salkynni

fornar tóptir

salir

 rann

salr

salr(?)

salir

land

Snorra Edda

-

-

staðr

staðr

staðr

hús

bústaðr/bú

staðr (salir í tilv. til Grm)

staðr

bœr

salr/dómstaðr1

-

-

Tafla 3.4.1
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máttarstólpar þessarar jarðar og það er þess vegna sem túlkun á heimkynnum goða í 

Grímnismálum hefst þar. Þessi jörð, heilaga landið eða sólbaugurinn sker miðbauginn á tveimur 

stöðum, á vor- og haustjafndægrum. Þess er því að vænta að tvö sólhús eða tveir merkilegir 

bústaðir goða séu reistir þar til marks um þetta. Þesslegir eru Himinbjǫrg og Nóatún. Á 

Himinbjǫrgum býr Heimdallr en hann er sagður vera „vǫrðr goða“. Snorri [Faulkes 2005, 25] 

bætir við að hann gæti Bifrastar, brúar milli himins og jarðar. Í þessu má lesa að hann gæti 

skurðpunkts á himni milli miðbaugsins („sjávarmáls himinsins“) og sólbaugsins („heilaga 

landsins“) alveg á þeim stað er sólbaugurinn teygir sig upp á himin himinsins. Nóatún aftur á 

móti minnir á sjávarströnd ef sígilda túlkunin á nafninu, ‘skipatún’ er rétt [Ásgeir 2008, 671]. 

Þar sker heilaga landið miðbauginn á haustjafnadægrum rétt er Sólin sekkur í sjó himinsins og 

hefur þá sex mánaða dvöl sína þar (sjá mynd 3.4.5).

Hér verður ekki leitazt við að skorða umræddu punktana tvo við tiltekin stjörnumerki 

vegna þess að það er háð athugunarárinu en það gæti haft í för með sér goðfræðileg 

vandkvæði. Nánar er fjallað um það í kaflanum um möndulveltuna. 

Hinir tveir máttarstólpar himnesku jarðarinnar eru sólstöðurnar. Sumarsólstöður eru nyrzti 

depill sólbaugsins, í dýrahringsmerki Krabbans, alveg á landamærunum við jötnasvæðið 
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Mynd 3.4.8

Mynd 3.4.7

Mynd 3.4.6

α Gem

β Gem
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samkvæmt skilningi 3.3. Þrymheimr, „fornar tóptir“ Þjaza jötuns, er nefndur ásamt bústöðum 

goða. Þessi, að því er virðist, mótsögn fær útskýringu ef gert er ráð fyrir að Þrymheimr sé 

staðsettur nyrzt á sólbaugnum, á landamærum goða- og jötnasvæðis, en það getur eingöngu 

verið í sumarsólstöðudeplinum. Líkur fyrir þessari staðsetningu aukast lítillega ef minnt er á að 

oft hefir verið bent á að Þjaza augu, sem getið er í Snorra Eddu, gætu verið α og β Gem 

[Langer 2015, 113-114]. Ef Stellarium er stillt fyrir Osló árið 802, sést sólin glögglega rísa eða 

setjast (á Norðurlöndum sólarupprás og sólsetur renna saman um þann tíma ársins) í 

Tvíburunum mjög nærri α og β Gem en það mætti vel merkja að hún sé þá til húsa í 

Þrymheimi (mynd 3.4.6). Athygli er vakin á að α Gem er jafnvel sjáanleg og auðvitað 

þekkjanleg vegna nærveru Ökumannsins (Aurigae). Einum mánuði síðar eru bæði α og β 

Gem vel sjáanlegar en sólin hefir þá fært sig í næsta „hús“  eða „sal“ (mynd 3.4.7). 

Vetrarsólstöðupunkturinn er aftur á móti syðsti depill sólbaugsins. Þar mætir hann „vatna-“ 

eða „undirheimasvæðinu“. Þessi depill er í dýrahringsmerki Steingeitarinnar og samkvæmt 

skilningi 3.3 er þar dimmt, nema er sólin dvelur þar nokkra hríð um Jól, og ef til vill einnig 

blautt. Slíkt andstyggilegt svæði mætir vel skilyrðum sem bústaður látinna þarf að uppfylla, 

sérstaklega ef það er haft í huga að þeir séu kvaldir þar. Nafnið Valaskjálf („höll dauðra manna“) 

gæti hentað vel slíku svæði en salurinn þar ‘er vélti sér áss (= Óðinn?) í árdaga’ gæti myndað 

fasta tvennd við Valhǫll þar sem hinir látnu fengu betri dauðskjör3.

Auk þessara fjögurra bústaða sem hafa nú verið nefndir er enn annar sem unnt er að bera 

kennsl á en lega hans skorðast í samræmi við Vetrarbrautina. Ef gert er ráð fyrir að Læraðr sé 

annað nafn asks Yggdrasils og að hann tákni Vetrarbrautina, hlýtur geitin Heiðrún að vera 

nærri Vetrarbrautinni samkvæmt vísu 25. Fræg geit í klassískri goðafræði er Capella í 

stjörnumerki Ökumannsins (α Aur) en hún minnir á Heiðrúnu eins og Björn Jónsson [1989, 

89] hefir tekið fram, vegna þess að báðar geiturnar tengjast gnægtahorni (Heiðrún fyllir 

skapker hins dýra mjaðar, en sú veig mun aldrei þrjóta). Við það bætist að ef Stellarium er stillt 

í Björgvin árið 800 (sama á við ef valið er Reykjavík eða Osló), sést Capellu alveg í miðju 

Vetrarbrautar en það er góð stjörnumynd af Heiðrúnu er „bítr af Læraðs limum“ (mynd 3.4.8). 

Heiðrún er sögð standa „hǫllu á Herjafǫðrs“ en þetta gefur til kynna að Valhǫll eigi að vera þar 

í grennd. Nákvæmlega hvaða stjörnumynd menn hafa notað til að tákna Valhǫll er ekki unnt 

að vita. Freistandi væri að ímynda sér að Ökumaðurinn sé sjálf Valhǫll en það er ólíklegt vegna 

þess að Ökumaðurinn er allur staðsettur ofan sólbaugs (rauðrar línu á myndinni). Líklegast er 

að höll Óðins hafi verið mynduð af nokkrum stjörnum Nautsins ef til vill ásamt fáeinum (þeim 

er liggja nærri sólbaugnum) Ökumannsins í bland vegna þess þær stjörnur eru sólbaugnum 

(sbr. mynd 3.4.8; Toro = Naut). 

Þar í grennd er þyrping stjarna sem gengur undir nafninu Regnstirni. Í handriti GKS 1812 

4to [Etheridge 2012, 70-71] eru örfáar glósur um stjörnufræði en þar er Regnstirnið (Hyades) 

kallaður Ulfs Keptr. Etheridge athugar að þessi þyrping er einmitt með lögun gapandi munns 

en það kynni að vera að umræddur úlfur sé Fenrir vegna þess að þessar stjörnur liggja nærri 

sólbaugnum en bæði sólin og tunglið sýnast athugendum á jörðu fara í gegnum „þennan 

3 Sumir hafa talið að hér eigi að lesa „Válaskjálf“ og að það nafn eigi við refsigoðið Vála. Einnig hefir sú skoðun komið fram að þessi bústaður 

sé sami og Valhǫll [Valgerður Kr. Brynjólfsdóttir 1993, 34].
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kjaft“4. Þessi skýring gengur þó mögulega ekki alveg upp vegna þess að sólin og tunglið 

virðast í raun koma út úr slíkum munni svo að það er eins og að úlfurinn spúi þeim frekar en 

gleypi þau. Auk þess er Fenrisúlfurinn hvorki Skǫll (Skoll) né Hati, en það eru þessir tveir úlfar, 

ekki Fenrir, sem munu taka sólina og tunglið samkvæmt Gylfaginningu [Faulkes 2005, 14]5. 

Langer [2013b, 82-85] setur upp betri skýringu á hvers vegna úlfurinn með Regnstirni kjaftinn 

gleypi sólina og tunglið. Langer telur þetta líklega eiga við sól- og tunglmyrkva en hann tekur 

eftir að níu þeirra voru sjáanlegir frá Skandinavíu milli 713 og 894 og þeir áttu sér stað í 

grennd við Regnstirnið. Þetta kynni að hafa eflt slíkar goðsögur á víkingaöld.

Ef túlkun á Ulfs Keptr sem kjaftur Fenris stenzt, þá er lega úlfsins fremur nálæg bústaði 

Óðins, samkvæmt uppástungu hér að ofan. Annað stjörnumerki sem er þar í nánd er 

Ökumaðurinn en samkvæmt GKS 1812 4to er íslenzka heiti hans Ásar Bardagi [Etheridge 

2012, 68-70]. Þetta nafn er dularfullt en ef gert er ráð fyrir því að það sé afbökun af Ása Bardagi 
mætti sjá í þessu skírskotun til lokabardaga Ragnaraka. Mætti þannig sjá gerast á himni frásögn 

Gylfaginningar [Faulkes 2005, 49-52] þar sem Fenrisúlfur gleypir Óðin. Víðar, sem hefnir svo 

föðurins, gæti átt land þar í grennd en það lægi næst á sólbaugnum einhvers staðar milli 

Nautsins og Hrútsins. Ef til vill væri þetta land Sjöstirni því þessi þyrping er svo loðinn ásýndar 

sem hrísi vaxinn völlur. En þetta má að sinni tæplega teljast meira en eintóm tilgáta.

Annar staður á himni skorðast af legu Vetrarbrautar. Þar í suðri mætir hún sólbaugnum milli 

Sporðdrekans og Bogmannsins. Um 860 skrifaði Ermentarius Tornusiensis að víkingar hefðu 

nýlega herjað víða í Frakklandi [Jones 1968, 215]. Það kæmi á óvart ef slík siglingaþjóð hefði 

ekki tekið eftir að þar í suðri í suðurhimninum væri svo áberandi og eftirminnilegt fyrirbæri að 

líta eins og hala Sporðdrekans lykja um botn Vetrarbrautar. Mynd af þessu er unnt að sjá ef 

stillt er Stellarium á Angoulême (mynd 3.4.9; Scorpione = Sporðdreki), árið 860 en sá staður 

var meðal þeirra sem víkingar herjuðu samkvæmt ofangreindri frásögn. Grímnismál virðast 

geyma minni af slíku fyrirbæri. Moreira [2015, 8] hefir vakið athygli á að íslenzka nafnið 

Mynd 3.4.9

4 Einnig Amahuakamenn túlkuðu Regnstirnin sem kjaft. Samkvæmt goðsögu þeirra er um kjaft víðnasa (caimans) að ræða en Aldebaran (α 

Tau) er rauða eða appelsínugula auga hans [Woodside 1996, 234].

5 Vert er að minna að í Þjóðsögum Jóns Árnasonar hafa Skǫll (Skoll) og Hati verið útskýrðir sem hjásólir [Gísli Sigurðsson 2009, 857].
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6 Einnig Ogier [2002] tjáði þessa skoðun þótt ekki öldungis á sömu nótum. Ótrúleg tilviljun, ef um slíkt er að ræða, er að sporðdreki er einnig 

við rætur Alheimstrés Maya, sem Schele hefir túlkað sem Vetrarbraut, og að sá sporðdreki sé sama stjörnumerki sem þekkt er í nútíma 

stjörnufræði Vesturlanda. Sjá 3.2. 

Sporðdreki þýði ‘dreki með sporð’ en að bæði Grikkir og Babýloníumenn hafi hugsað merkið 

tákna escorpião ‘skordýrið’. Þetta kynni að vera vísbending um að norrænir menn hafi hugsað sér 

merkið tákna einhvern dreka með áberandi sporð og að þessa ímyndun sé ekki að rekja til 

sígildrar menningarinnar. Ef minnt er á að sá staður á himninum sem er til umræðu er ekki langt 

frá vetrarsólstöðupunktinum og að þar hafi hinir dánu liðið kvalir, þá eru góðar líkur á að kenna 

hvern norrænir menn trúðu vera þar. Svo er kveðið í Grímnismálum [ÍF 2014, I 374-375]:

32 Ratatoskr heitir íkorni        er renna skal

at aski Yggdrasils; 

arnar orð        hann skal ofan bera

ok segja Níðhǫggvi niðr.     

35 Askr Yggdrasils        drýgir erfiði

meira en menn viti:

hjǫrtr bítr ofan,        en á hliðu fúnar,

skerðir Níðhǫggr neðan.  

Af þessum vísum ræðst að Níðhǫggr sé staðsettur einhvers staðar neðarlega við Yggdrasil og 

að hann sé naumast álitinn gera góð verk. Í Vǫluspá 38 [ibidem, 301] er haft að hann sjúgi 

(SnE. „kvelr“ [Faulkes 2005, 27]) „nái framgengna“ eða slíti þá en í vísu 65 [ÍF 2014, I 307] er 

hann kallaður „fljúgandi dreki“. Líkur eru fyrir að Níðhǫggr hafi verið Sporðdrekinn6. 

Margt mælir með að Freyja og Fólkvangr séu í tengslum við þennan óæskilega stað. Þarf 

fyrst að minna að Freyja er sögð systir Freys en hann er kenndur við Álfheim. Þetta nafn tjáir 

álfanáttúru hans og er vísbending um að hann búi á svæðinu undir miðbaugnum. Freyja hlýtur 

að búa á sama svæði vegna fyrrnefndrar mágsemdar. Fleiri atriði styrkja tilgátuna. Freyja á 

hálfan val á móti Óðni eins og nefnt er í vísu 14. Þetta er vísbending um að hún hafi verið 

álitin dauðagyðja. Þetta undirstrikar Þorgerðr Egilsdóttir í Egils sögu þegar hún segir um 

dauðastund [ÍF 1933, 244]:

Engan hefi ek náttverð haft, ok engan mun ek, fyrr en at Freyju.

Fólkvangr virðist þá hýsa framliðið fólk. Aðrir tveir staðir, Sporðdrekinn og Valaskjálf, gera 

slíkt hið sama samkvæmt líkum sem hafa verið leiddar hér að ofan. Það er því ástæða til þess að 

skoða hvort Fólkvangr liggi í grennd við Sporðdrekann og Valaskjálf sem hafa hér að ofan 

verið staðsett í nánd við skurðpunkt Vetrarbrautarinnar og sólbaugsins. Ef gengið er frá 

Sporðdrekanum yfir þvera Vetrarbraut liggur leiðin í Valhǫll (milli Nautsins og Ökumannsins; 

sjá ofar) þar sem hinn hálfi valur er til húsa (sjá mynd 3.4.11 í lok 3.4). Þar sem vísa 14 leggur 

grunn fyrir hugrænum tengslum á milli Fólkvangs og Valhallar er ekki að undrast ef þau lægju 

á sínum hvorum enda á Vetrarbrautinni. 

Samanburður við aðra menningarheima rennur stoðum undir þessa ályktun. Í mörgum 

öðrum menningarhópum víða um heiminn er Vetrarbrautin leið hinna látnu [dS og vD 287-
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288]. Þýðingarmest fyrir efnið sem hér um ræðir er að tekið er á móti sálum hinna látnu 

samkvæmt Pawnee og Cherokee við norðurenda Vetrarbrautarinnar þar sem hún kvíslast í 

tvennt. Bardagamenn ganga um erfiðari stíginn en konur og ellidauðir fara um hinn einfaldari. 

Konur og ellidauðir halda svo suður og gista í Andastjörnunni í Sporðdrekanum. DS og vD 

[ibidem, 288] geta ekki hvert bardagamenn fara en líklegt er að þeir komi í stjörnuspámerki 

Tvíburanna því norðurhluti Vetrarbrautarinnar mætir sólbaugnum þar.

Líkindin eru auðsjáanleg. Bardagamenn í þessari frásögn minna á einherja Valhallar sem 

drepið er á í vísu 18, 23  og 36 Grímnismála [ÍF I 2014, 371, 372 og 375]. Gylfaginning gerir 

skýran greinarmun á einherjum sem falla í val — þeim skipar Óðinn „Valhǫll ok Vingólf“ 

[Faulkes 2005, 21] — og sóttdauðum mönnum og ellidauðum sem sendir eru til Heljar [ibidem, 

27]. Hinir síðari minna óneitanlega á ellidauða og konur sem fara suður um Vetrarbrautina í 

frásögn Pawnee og Cherokee. Gylfaginning gerir reyndar ekki ráð fyrir heimkynnum kvenna 

í handanheiminum en dvöl þeirra hjá Freyju í Fólkvangi sem lægi andspænis Valhǫllu félli vel 

að mynstri handanheimsins samkvæmt Pawnee og Cherokee. En þessu yrði vel lokið ef gert 

væri ráð fyrir að sóttdauðir og ellidauðir, förunautar kvenna um hríð yfir þvera Vetrarbraut, 

liðu kvalir í Valaskjálf (sjá mynd 3.4.11).

Staðsetning fyrir Valaskjálf á Vetrarsólstöðupunktinum sem hefir verið stungið upp á hér að 

ofan styrkist ef minnt er á að sú staðsetning er á mótum B og C svæðis (mynd 3.3.2). Þar sem 

C svæðið hefir verið túlkað sem Hel á himninum og Valaskjálf sem dauðastað, eru líkur fyrir að 

Valaskjálf sé sjálfur inngangur að Helju því líkur hafa verið leiddar fyrir því að Hel mun ekki 

seljast upp lengra en til Hvarfbaugs Steingeitarinnar þar sem Valaskjálf hefir verið staðsett. 

Heimkynni goða í Grímnismálum eru 12 eða 13. Ef þau skyldu öll raðast á sólbauginn væri 

ekki rými fyrir að bæta Sporðdrekanum við. Ein lausn væri sú að áætla að Fólkvangr og 

Sporðdrekamerkið væru eitt og það sama. Þetta er ekki með öllu ósennilegt sökum þess að 

frásagnir eru við lýði í Níkaragva um móður í mynd sporðdreka en hún er til húsa við botn 

Vetrarbrautarinnar þar sem hún tekur á móti sálum hinna framliðnu [dS og vD 287-288]. Þætti 

mönnum slíkt ekki hæfa Freyjumyndinni er um annan kost að velja. Fólkvangr væri í næsta sal 

við Sporðdrekann. Sporðdrekinn lægi við botn Vetrarbrautarinnar á sólbaugnum en Fólvangr 

kynni að vera aðeins norðlægara stjörnumerki meðfram Vetrarbrautinni þar sem Skjöldurinn 

er. Ástæðan fyrir því að kvæðið skyldi telja upp stjörnumerki sem væri ekki á sólbaugnum með 

sólbaugsmerkjum væri ekki torfundin. Stjörnumerki Sporðdrekans og Bogmannsins eru lítið 

sjáanleg frá norðurlöndum en Skjöldurinn ásamt viðliggjandi stjörnum sást árið 800 jafnvel frá 

Reykjavík eins og má ráða af myndinni 3.4.10. Á meðan sólin var á ferð um svo óþekkta staði 

sólbaugsins eins og í gegn Bogmanninn og Sporðdrekann, gátu norðlægari stjörnur eins og í 

Skildinum reist vörðu sem norrænir menn sæju.

Ýdala og Álfheims er getið í sömu vísu (5) Grímnismála. Nokkrir fræðimenn hafa haldið því 

fram að Freyr og Ullr væri sama goðið en aðrir hafa fremur ályktað að dýrkun Freys hafi tekið 

við af dýrkun Ullar á byltingartímum í trúarbrögðum. Hvorirtveggja tengjast sólinni en 

Freysdýrkun hafi að hyggju þeirra verið mun jarðlegri með áherzlu á frjósemi. Það er aftur á 

móti ekki ágreiningsmál að goðin tvö hafi verið í einhverjum tengslum en þessi hugmynd fær 

meðal annars góðan byr af örnefnafræði Noregs og Svíþjóðar [Molin 2015, 132-134; 86-88].
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7 Mætti liggja fleiri rök fyrir þessari suðrænu staðsetningu ef minnt er á að sól inni suðrhǫllu og Ullar hringr sem getið er um í vísu 31 í 

Atlakviðu [ÍF II 2014, 378-379] gætu verið eitt og sama [Molin 2015, 94]. Ullr væri mynd sólarinnar þegar hún er í „suðurhöllinni“ (í 

suðurhimninum). Þetta samræmist útmálun Ullar í Snorra Eddu þar sem hann kemur fram á sviðið sem vetrargoð [Faulkes 2005, 26; Faulkes 

1998, 19].

Mynd 3.4.10

Sérliður af röksemdarfærzlu örnefnafræðinnar er í nánum tengslum við Grímnismál. Svæðið 

við Tune í suðaustur Noregi hefir lengi verið höfuðsetur. Þar eru að finna Yven, Alvim og 

Valaskioll (eins og ritað var árið 1397). Molin og Stylegar nefna að samkvæmt rökum Steinnes 

sé Yven tilbrigði af Ýdǫlum, Alvim rakið til Álfheims en Valaskioll til Valaskjálfar. Yven 

samsvarar fnorr. Ývin en seinni liðurinn -vin merkti ‘hagi, engi’ (sbr. Björgvin) [Ásgeir 2008, 

1138]. Á milli Yven og hins nálæga Alvim er dalur og þetta er sennileg skýring á því að hvers 

vegna Ývin verður að Ýdǫlum í Grímnismálum. Fólk sem þekkti Tunehéraðið hafi notað 

-dalir í stað -vin  [Molin 2015, 87-88; Stylegar 2004]. Um samsemd Alvim = Álfheimar er ekki 

deilt en einhver efi er um að Valaskioll sé sama og Valaskjálf.  En ef athugað er að bæirnir þrír, 

Yven, Alvim og Valaskioll eru nálægir og að röðin í kvæðinu er Ýdalir, Álfheimr og Valaskjálf 

aukast líkur fyrir þessari tengingu. Það er því líklegt að áætla að Ýdalir og Álfheimr séu næstu 

sólhús við Valaskjálf7.     

Einn annar bær liggur auðsjáanlega undir „vatnsborðinu“ en hann er Søkkvabekkr, enda 

segir í vísunni að hann er undir öldunum [Ólafur Briem 1968, 55]. Öll hin heimkynnin skorða 

Søkkvabekk milli Sporðdrekans (Fólkvangs?) og Nóatúna. Þetta lýkur talningu sólhúsa undir 

miðbaugi himinsins.

Eftir er að finna staðsetningu þriggja annarra sala, þeir eru Þrúðheimr, Glitnir og Breiðablik. 

Líklegast er að allir eigi að vera yfir „sjávarborðinu“. Þórr býr í Þrúðheimi og Baldr í 

Breiðablikum en ásanáttúra þeirra ætti að vera nóg til að tryggja að umræddir staðir séu í 

norðurhimninum. Auk þess ber sjálft nafnið Breiðablik og íbúi þeirra, Baldr sterk ljóseinkenni 

eins og má ráða af Gylfaginningu [Faulkes 2005, 23]. 

Erfiðara er að segja um Glitni. Nafnið virðist einnig vísa til norðurhimins en um íbúa hans, 

Forseta, er fátt vitað. Snorri bætir við að hann sé sonur Baldrs vegna þess þeir sýnast báðir vera 

dómarar. En Holtsmark bætir við að samkvæmt rannsóknum Magnúsar Ólsen liggur sá eini 
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þekkti staður sem tengist Forseta, Forsetlund í Noregi sem getið var hér að ofan, á svæði sem 

geymir spor af Baldursdýrkun. Líklegt er þá að Glitnir (þó ekki Forsetalundr!) og Breiðablik 

séu hvort öðru nær á norðurhimninum. Innbyrðislegu Þrúðheims, Breiðablika og Glitnis er 

ekki unnt að ákvarða að sinni en laus rými er fyrir þá sali milli Nóatúna og Þrymheims. 

 Loks eru allar niðurstöðurnar um uppröðun á heimkynnum goða á sólbaugnum teknar 

saman í mynd 3.4.11. Salir við quattuor tempora hafa verið feitletraðir. Skáletruð eru nöfn þeirra 

heimkynna sem hafa ekki verið staðsett nánar eða hafa vafasama staðsetningu. Hvort 

heimkynnin séu öll nákvæmlega á sólbaugnum eða hvort eitt eða tvö þeirra liggi aðeins norðar 

(í Bogmanns- og Steingeitargeirunum) er óleyst mál. Einnig er ekki vitað hvort 12 eða 13 

hús/salir hafi verið á sólbaugnum. Annar galli á þessari kenningu er sá að uppröðun á 

heimkynnum, sem hefir verið fundin, endurspeglar ekki uppröðun í kvæðinu. Það er ekki 

nauðsynlegt að þeirrar uppröðunar sé gætt en gott væri að finna lykil sem skýrir frá skipulagi 

merkjanna. Skylt er að minna á að þetta er eingöngu tilraun! Málið krefst nánari rannsókna, 

sérstaklega til að ganga úr skugga um hvort norrænir menn hafi haft sinn eigin dýrahring eða 

haft afbrigðilegan skilning á honum í ljósi þess að Bogmaðurinn sést eingöngu um helming og 

Sporðdrekinn lítið á norðurslóðum vegna lágrar stjörnubreiddar þeirra.

Mynd 3.4.11
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3.5 Möndulveltan og merking talna í Grímnismálum

Víða um heim fyrirfinnast hugmyndir um að Alheimsmyllan eða Alheimstréð brotni. 

Tortíming hins finnska Sampo er dæmi um hið fyrra [Tolley 2008, 20] en gjöreyðing 

Alheimstrés mætti hins vegar vera fólgin í frásögnum af Ragnarǫkum.

Áður hefir verið fjallað um óhreyfanleika Norðurstjörnunnar (α UMi) á nætursviði 

himinsins. En ef glöggir athugendur munu frá deginum í dag skoða himin ævilangt og skrá 

upplýsingar um hegðun himneskra fyrirbæra munu komandi kynslóðir eftir nokkurra alda 

skeið koma auga á að gamla Norðurstjarnan hefir fært sig um set. Hún er hætt að merkja 

óhreyfanlegan depil himinsins og stjörnur hverfast ekki lengur um hana. Þá verður ekki erfitt 

að ímynda sér að ofangreinda tréð eða öxull himinkvarnarinnar hafi brotnað. Ný öld verður þá 

upphafin. Til að mynda ef notað er Stellarium til að finna út legu núverandi Norðurstjörnu 

árið 3016, kemur í ljós að hún mun liggja á rúmlega +84° í stjörnubreidd, nógu langt frá 

norðurskauti himinsins til að hún mun sýnast vel hreyfanleg berum augum. Hún mun færa sig 

lengra og lengra frá norðurskauti himinsins á komandi þúsöldum. Árið 13727 verður hún 

mjög lág á himninum (rúmlega 43°) en Vega verður þá næst norðurskauti himins (86° 15') á 

ferli sínum (mynd 3.5.1).

Meginhugmynd Von Dechends og De Santillanas er sú að menn hafi þekkt möndulveltuna 

(sjá neðar) miklu fyrr en Hipparkos uppgötvaði hana á 2. öld f. K. og að þeir hafi varðveitt 

þessa vitneskju í goðsögum víðsvegar um heiminn. Almenn þekking vorra daga er sú að jörðin 

hagar sér líkt og skopparakringla þar sem heildarhreyfing hennar er samansett af þremur 

megingrunnsnúningum. Hinn fyrsti á sér stað í kringum möndulás jarðar og varir um það bil 

24 tíma, annar er snúningur jarðar í kringum sólina sem veldur árlegu árstíðaskiptingunni og 

hinn þriðji felst í því að möndulás jarðar snýst í kringum fastan snúningsás í tæpri 26000 ára 

lotu. 

Síðastnefnda hreyfingin er það sem heitir Möndulvelta. Hún gerir lítið vart við sig en leiðir 

af sér að dýrahringurinn færist aftur á bak miðað við árlegu hreyfingu sólar. Vor- og 

haustpunktar sólársins eru ekki fastir í sama stjörnumerki en þeir taka tæplega 2160 ár að 

Mynd 3.5.1

α UMi
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meðaltali til að fara yfir hvert sólmerki dýrahringsins1 eða um það bil 72 ár fyrir hverja 

horngráðu. Þetta fyrirbæri, sem er afleiðing möndulveltunnar, heitir Færzla Jafndægranna. 
Möndulveltan hefir einnig í för með sér að „toppur“ og „botn“ snúningsáss jarðar (norður- 

og suðurskaut himinsins) velta í hring í tæpri 26000 ára lotu. Þeir eru með öðrum orðum ekki 

fastir við sömu stjörnurnar. Auk þess komast þeir um margra ára skeið ekki heldur í nánd við 

neina stjörnu en það merkir að til eru aldir án pólstjarna. Á vorri heimsöld er til dæmis engin 

stjarna í nánd við „botn“ ássins sem þýðir að nú er enga pólstjörnu að finna í suðri. Aftur á 

móti er lega α Ursae Minoris innar einnar gráðu langt frá norðurskauti himinsins. Sú stjarna er 

þar af leiðandi útvalin pólstjarna í norðri [sbr. dS og vD 2011, 85].

Góð skilgreining á himni vorrar heimsaldar (við lok Fiskaaldar og í dögun Vatnsberaaldar) 

er sú að Pólstjarnan í norðri er α Ursae Minoris og að vorjafndægur er í Fiskunum og 

sumarsólstöður eru næstum því í Tvíburunum. Þessi þrjú atriði móta grindverk vorrar 

heimsaldar en grindverk tiltekinnar heimsaldar fæst við að skilgreina átt himinsássins ásamt 

greiningu jafndægra- og sólhvarfabauganna (sjá mynd 3.4.5; himinásinn er línan sem tengir 

himinskautin). Þegar einhver hluti grindverksins færist, hróflast gangvirki himinsins í heild 

sinni. Ef norður- og suðurskaut himinsins færa sig um set, færa einnig jafndægra- og 

sólstöðupunktarnir sig [ibidem, 275-276].

Af þessum sökum hefir í 3.4 ekki verið unnt að ákvarða nánar heimkynni goða á 

jafndægrapunktunum. Þar hafa eingöngu líkur verið leiddar að því að Nóatún og Himinbjǫrg 

liggi um jafndægrapunktana en örðugra er að vita nákvæmlega hvaða stjörnur mynda þessi 

heimkynni. Sum menningarsvæði „uppfæra“ ekki himininn eins og Vesturlandabúar sem 

notast enn við meira en 2000 ára gamalt orðtak Hrútspunkts þótt vorjafndægrapunkturinn sé 

nú í Fiskunum og á leið yfir í Vatnsberann. Slíkt sinnuleysi gagnvart himninum orsakir 

auðsjánlega mikinn rugling. Til að mynda virðist Steingeitin hafa erft sum einkenni 

Vatnsberans vegna færzlu jafndægranna. Sumir hafa verið þeirrar skoðunar að þetta hafi verið 

uppspretta tengslanna milli horna og vatna eins og geitin Heiðrún vitnar til [Valgerður Kr. 

Brynjólfsdóttir 1993, 48-50]. Tvær áhrifamiklar spurningar vakna ósjálfrátt: ef sumar norrænar 

goðsögur endurspegla fyrirbæri himinsins, hversu fljótir voru menn þá að uppfæra þær? Er í 

þeim nokkuð merki um að stilling himinsins hafi breyzt?

Spurningum af þessu tagi er ekki unnt að svara í svo stuttri ritgerð. Hér nægja örfáar 

hugrenningar.

Ef norrænir menn á víkingaöld hafa haldið áfram að kenna vorpunktinn við Hrútsmerkið, þótt 

Fiskaöldin væri fyrir löngu upphafin, mætti skilja hvers vegna Snorri tengir Heimdall við hrút. 

Hrútur þessi væri ekkert annað en Hrúturinn á himninum og Heimdallr væri í kjölfar vörður 

vorjafndægrapunktsins [dS og vD, 191-193]2. Slík skoðun hefði í för með sér að norrænir menn 

hafi á einhverjum tíma kynnzt útfærzlu dýrahrings miðjarðarhafsþjóða og/eða sumar indverskar 

hugmyndir varðandi goðið Agni en þetta krefðist ítarlegri rannsókna [dS og vD 2011, 189-194].

1 Ath. að stjörnumerki eru að sjálfssögðu misjafnlega stór en sólmerki dýrahringsins (stjörnuspámerki) eru aftur á móti öll jöfn samkvæmt 

skilgreiningu nútíma stjörnufræðinga. Hvert þeirra teygir sig nákvæmlega yfir 30° (30° × 12 = 360°) og lega þeirra er gróflega miðuð við legu 

samsvarandi stjörnumerkis dýrahrings um það bil árið 6 f. K..  

2 Cöllen [2015, 259-270] hefir gert þessari kenningu rækileg skil þótt hann færi rök fyrir að Heimdallr hafi upprunalega ekki verið tengdur 

hrúti. Ördugt er að skera úr málinu en sannindi á hrútskenningunni virðast vega þyngra. 
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S V Æ D I  U N D I R  

S J Á V A R M Á L I  

H I M I N S

Verksummerki um færzlu jafndægranna má ef til vill líta í úrslitum fyrstu fólkvíga í heimi á 

milli Ása og Vana. Af gíslaskiptingunni leiddi að sumir Vanir fóru að búa meðal Ása og sumir 

Æsir með Vönum. Ef Álfar mega teljast Vanir, eftir öllum sólarmerkjum að dæma, mætti líta 

umrædda gíslaskiptingu sem dans stjörnumerkja á sólbaugnum. Ljóst er að möndulveltan 

veldur því að stjörnur ofan við miðbauginn „sökkva“ í vötn himinsins en sumar er liggja neðan 

miðbaugs koma upp á yfirborð. Í öðrum orðum verða í tímans rás álfaheimkynnin er næst eru 

við miðbauginn að ásaheimkynnum og öfugt (sjá mynd 3.5.2).  

Þessi leikur himinsins er miklu skrautlegar sviðsettur með Ragnarǫkum. Skakki 

möndulássins og breytt staðsetning quattuor temporum á sólbaugnum markar lok heimsaldar á 

stjörnufræðilegan máta. Þetta virðist enduróma í skjálfta og ym standandi Yggdrasils og sigi 

jarðar í mar (vísur 46 og 55 í Vǫluspá [ÍF 2014, I 303 og 305]) ef minnt er að „jörðin“ eigi við 

quattuor tempora samkvæmt dS og vD [2011, 87-88; sbr. og Barber og Barber 2004, 200-201]. 

Klofning himinsins og hvarf stjarna af himni (vísur 51 og 55, [ÍF 2014, I 304 og 305]) auka 

ekki einungis spennu í frásögn völunnar heldur ítreka einnig að aðalsviðið er himinninn3. 

Vísa 23 í Grímnismálum ber eftirtektarverða ábendingu um Ragnarǫk [ibidem, 372]:

Fimm hundruð dura        ok um fjórum tøgum,

svá hygg ek at Valhǫllu vera;

átta hundruð einherja        ganga senn ór einum durum,

þá er þeir fara at vitni at vega.

3 Sbr. og Barber og Barber 2004, 200-204 fyrir ítarlegri umfjöllun.
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„Himinbjargaöldin“ (Hrútsöldin?)

Ása heimkynni Himinbjǫrg og Álfaheimkynni Nóatún eru við 
„sjávarmál himins“, Ásaheimkynni Þrúðheimr eru upp í „lofti“ en 
Álfaheimkynni Ýdalir eru undir „sjávarmáli himins“

Himinbjǫrg, Valaskjálf, Nóatún og Þrymheimr mynda „jörð“ 

þessarar aldar.

„Ýdalaöldin“ (Fiskaöldin?)

Himinbjǫrg eru komin upp í „loft“, Ýdalir hafa risið úr „sævi 
himins“ og orðið að Ásaheimkynnum, Þrúðheimr hefir fært sig til 
„sjávarstrandar“ og orðið að Álfaheimkynnum en Nóatún hefir 
sokkið í „sjóinn“.

Gamla „jörðin“ „sigr í mar“ en hin nýja rís út úr sævi, það er 

Ýdalir, Sporðdreki, Þrúðheimr og Valhǫll.



46

Sumir fræðimenn hafa athugað að heildarfjöldi einherja sem um ræðir er 432.000 ef gilt er tekið 

að hundrað merki 100 en það á að teljast langsennilegast eins og Schröder rökstyður [1924, 18-19]. 

432.000 er mjög merkileg tala. 432.000 eru atkvæði fornindverskra Veda en Kāli Yuga, 

tortímingar- og síðasta heimsöld í Indlandi, varir í 432.000 ár. Vedabækur ásamt sínum 

atkvæðum eru sagðar vopn goða gegn sínum óvinum í Kāli Yuga en slík vopn bera keim af 

432.000 einherjum sem styðja goð við gjöreyðingaöld Ragnaraka [Reuter 1922, 73]. 

Ár sem mynduðu heimsöld í Babýlón eru einnig 432.000. Naumann [vitn. í Schröder 1958, 

366] hefir varpað ljósi á að þessi árafjöldi og ofangreind tala einherja eru samtvinnuð. 432.000 

ár líða þar til öldin í Babýlón þrýtur en að sama skapi verða 432.000 einherjar að safnast í 

Valhǫllu áður en líður að síðustu dögum norrænu heimsaldarinnar.  

Talan 432.000 ber eitthvert vitni um þekkingu á möndulveltunni eða öllu heldur á afleiðingu 

hennar, færzlu jafndægranna. Færzlan tekur um það bil 72 ár fyrir hverja horngráðu. 2160 ár 

þarf til þess að uppfylla 30 horngráður sem samsvarar breidd eins stjörnuspámerkis. Hringurinn 

er fullnaður á um það bil 25.960 árum [Barber og Barber 2004, 213]. Menn til forna notuðust 

við samstöður milli Júpíters og Satúrnusar til að fylgjast með takti himindansins. Á 20 ára fresti 

hafa hnettirnir tveir sömu sólbaugslengd, en þessar samstöður mynda þríhyrning á sólbaugnum 

í 60 ár vegna þess að þær eiga sér ekki ávallt stað í sama sólmerki. Til að mynda, ef samstaðan á 

sér stað í Hrútnum árið 119, verður hún í Ljóninu árið 139 en í Bogmanninum árið 1594. Þessi 

þrjú sólmerki móta eina af fjórum „þrenndum“ en hver þeirra myndar þríhyrning á himninum. 

Þessir þríhyrningar hreyfast hægt en þeir myndast í sömu „þrennd“ í tæplega 200 ár. 800 ár 

tekur að fara yfir allar fjórar þrenndir (vatn-, jörð-, loft-, eld-) þótt þá hafi þeir eingöngu snúizt 

um 120°. Til að klára hringinn þarf tæplega 2400 ár (réttara sagt 2383 ár). Þessi tímalengd hæfir 

með einhverri nálgun verkefninu að slá takt færzlunnar, það er 2160 ár, frá einu stjörnuspámerki 

til annars. Yfirstandandi Fiskaöldin markaðist einmitt af stórri samstöðu í Fiskunum sem átti sér 

stað árið 6 f. K. [dS og vD 2011, 315]. 800 einherjar gætu því minnt á umrædd 800 ár sem þarf 

til þess að þríhyrningar, sem samstöðurnar mynda, fari yfir allar fjórar þrenndir. Þessi tímalengd 

var mikilvæg í tímatali til forna. Ef athugað er að 540 × 800 = 200 × 2160 = 432.000, þá verður 

ljóst að heildarfjöldi einherja jafngildir 200 aldir af 2160 ár en hver þeirra markast af færzlu 

jafndægranna um eitt stjörnuspámerki [Barber og Barber 2004, 213].

Tengsl tölunnar 432.000 við færzluna verða skýrari ef athugað er að lengd babýlónskrar 

aldar var talin vera 456.000 í miklu eldri texta. Þetta er vísbending um að fyrri stjörnufræðingar 

hafi metið hornhraða færzlunnar vera 1° á 75 árum fremur en á 72. Slíkt mat hafi svo verið 

betrumbætt eftir tæplega 1500 ára nánari stjörnuskoðun [ibidem, 213].

Hinn þáttur margföldunar sem gefur 432.000, það er 540, skýtur upp kolli í Kambódíu í 

skýrum tengslum við færzluna. Borgin Angkor hefir fimm dyr en 108 styttur prýða vegina 

fimm er leiða að dyrunum. Samtals eru 540 styttur sem halda á risastórum snáki með níu 

höfðum. Þær eru að nota hann til að strokka hið mikla mjólkurhaf. Samkvæmt dS og vD er 

þetta mynstur fyrir færzlu sem var álitin ganga austur og vestur á víxl5 [dS og vD 2011, 197]. 

4 Sbr. https://www.geogebra.org/m/dXk8gaNt til að sjá mynd af hreyfingum Júpíters og Satúrnusar ár eftir ár og fylgjast með samstöðum þeirra.

5 Rannsóknir Hancock hafa rennt fleiri stoðum undir kenninguna að kmerarnir þekktu færzluna svo vel að þeir gátu gert sér mynd af stöðu 

Drekans langt aftur í tíma. Strokkun hins mikla mjólkurhafs hafi verið miklu meira en eintóm goðsaga [Casanova 2012, 13].
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6 Nafnatal er eftirfarandi: Grímr, Gangleri, Herjan, Hjálmberi, Þekkr, Þriði, Þundr, Uðr, Helblindi, Hár, Saðr, Svipall, Sangetall, Herteitr, 

Hnikarr, Bileygr, Báleygr, Bǫlverkr, Fjǫlnir, Grímr, Grímnir, Glapsviðr, Fjǫlsviðr, Síðhǫttr, Síðskeggr, Sigfǫðr, Hnikuðr, Alfǫðr, Valfǫðr, 

Atríðr, Farmatýr, Grímnir, Jálkr, Kjalarr, Þrór, Viðurr, Óski, Ómi, Jafnhár, Biflindi, Gǫndlir, Hárbaðr, Sviðurr, Sviðrir, Óðinn, Yggr, Þundr, 
Vakr, Skilfingr, Váfuðr, Hroptatýr, Gautr, Jálkr, Ofnir, Sváfnir. Valfǫðr er fellt niður í A en vísuorðið er of stutt án þess. Vísuorðið Viðurr at 
vígum  er eingöngu í A en það er unnt að komast af án þess bragsins vegna [Schröder 1958, 364].

7 Að raða upp vísum undir ljóðahættinum í fjórar línur getur hafa þótt náttúrulegra. Til dæmis í eftirfarandi vísu

Breiðablik eru in sjaundu,        en þar Baldr hefir

sér um gǫrva sali,

á því landi        er ek liggja veit

fæsta feiknstafi.

mynda helmingar í A og C eindir vegna þess að þeir bera sama stuðul.

Þótt það séu ekki til óyggjandi rök fyrir því að tölur 8, 54, 432 og margfaldanir þeirra með 

veldum af 10 endurspegli vitneskju fornmanna um færzluna, er það engu að síður ótvírætt að 

alheimsblær þrumi yfir þeim. 

Reuter [1922, 65-66] kallar töluna 432 Weltallszahl ‛alheimstölu’ en hann færir rök fyrir því 

að hún sé það vegna þess að hún sameinar 27 sólarhringa (54 dag-nætur) stjörnumánaðar (gang 

tunglsins umhverfis jörð miðað við fastastjörnur) og 36 horngráðatugi árlegs sólargangs. Fyrsti 

samnefnari þeirra er 108, annar, 216, þriðji, 324 og fjórði 432. Sá síðasti hafi verið valinn til 

þess að vera alheimstala vegna þess að 432 er stærri en 365 sem er hinn venjubundni dagafjöldi 

í árinu.  

8 er einnig afbragðstala sökum þess að hún er tákn fyrir sameiningu sólar- og tunglsgangs. 

99 tunglmánuðir samsvara 8 árum með 1,5 daga skekkju. Grikkir björguðust við dagatal, 

ὀκταετηρίς, sem var byggt á slíkri lotu. Norrænir heiðingjar notuðu að öllum líkindum svipað 

dagatal. Latínuheimildir vitna til að þeir hafi blótað níunda hvert ár en í þessu ber að hafa í 

huga að um átta ára lotu er sennilegast að ræða vegna þess að fyrsta ár hverrar lotu var 

meðtalið. Talning af þessu tagi var vel þekkt í latínuritum [Nordberg 2006. 80-84].  

Grímnismál eru byggð upp á 8, 10, 18, 54, 432 og öðrum afbragðstölum. Bræðurnir Agnarr 

og Geirrøðr í lausamálsrammanum eru 10 og 8 vetra gamlir, samtals 18. Óðinn er settur 8 

nætur milli eldanna en þegar Agnarr Geirrøðarson gengur að honum er hann 10 vetra gamall. 

Aftur er skírskotað til tölunnar 18 þótt annars vegar sé um nætur en hins vegar um vetur að 

ræða. 8 er auðsjáanlega grunnur fyrir 800 einherja en 54 fyrir 540 dyr Valhallar. Auk þess 

birtist 54 í heildarfjölda vísna kvæðisins. Óðinn telur sig hafa 50 nöfn bæði í A og K en fjögur 

þeirra eru ítrekuð þannig að þau eru 54 í heild6. Líkur eru á að talan 432 sé ekki einungis 

grunnur að heildarfjölda einherja því hún heldur ennfremur utan um gervalla uppbyggingu 

kvæðisins.

Ljóðahættinum í Grímnismálum er vel fylgt en þó ekki kerfisbundið. Ef gert er ráð fyrir því 

að vísurnar 54 hafi upprunalega allar verið ortar undir reglubundnum ljóðahætti og að 

vísuorðunum hafi verið raðað niður í fjórar línur7 (2 Langzeilen og 2 Vollzeilen), verður 

heildarfjöldi þeirra 216. Íhugunarvert er að þessi tala er helmingur af 432. Athygli er vakin á að 

mikill svipur er á milli Vafþrúðnismála og Grímnismála. Bæði kvæðin fjalla um heimsfræði og 

mynda órjúfanlega tvennd þar sem ljóðaháttur er næstum allsráðandi. Vísur Vafþrúðnismála 

eru 56 talsins. Unnt er að spyrja sig hvort þær hafi verið 54 á einhverjum tímapunkti 

A.
B.
C.
D.
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munnlegrar geymslu. Nokkrar þeirra hafa farið úr skorðum eins og vísa 5 sem vantar stuðul í 

seinni helmingnum og vísa 56 sem er of stutt. Þessi athugasemd er varla sönnun fyrir því að 

vísnafjöldinn hafi verið 54 en af þessu verður að álykta að kvæðið sé með einhverju móti 

afbakað og að vísnamergðin hafi verið aðeins hærri eða lægri. Talan 54 er þrisvar sinnum 18 og 

hún er líkleg til að birtast þar sem 18 er einnig meðal merkilegra talna sem einkenna 

Vafþrúðnismál. Í Vafþrúðnismálum eru spurningar Óðins 18 samtals eins og spurningar 

Vafþrúðnis. 54 vísur sæma því Vafþrúðnismálum betur en 56. Ef þetta er tekið gilt verður 

heildarfjöldi línanna aftur 216. Kvæðin tvö hefðu í heild verið samansett af 432 línum en þetta 

færi þeim fjarska vel. Ein vísa Grímnismála ásamt annarri vísu Vafþrúðnismála myndi tákna 

einar af 54 dyrum Valhallar sem geymdu 8 línur eða einherja reiðubúna til að ráðast að 

vitninum (úlfinum). Þetta minnir óhjákvæmilega á að Vedaatkvæðin 432.000 eru álitin vera 

vopn goða gegn óvinum sínum.
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4. Alheimsfræðilegt leikrit

4.1 Höll Geirrøðar og opinberun Óðins

Ef litið er á söguþráð Grímnismála í einni andrá, sést Óðinn í gíslingu fá drykk, þylja svo 

goðfræðikunnáttu, losa sig úr ánauð og loks opinberast hann hátíðlega fyrir mönnum. Vísur 42 

og 45 eru mikilvægur hlekkur í söguþræðinum og þær hafa reynzt skýrendum mikið heilabrot. 

Þær hljóða svo [ÍF I 2014, 376-377]:

42 Ullar hylli hefir        ok allra goða

hverr er tekr fyrstr á funa,

þvíat opnir heimar        verða um ása sonum,

þá er hefja af hvera.   

45 Svipum hefi ek nú yppt        fyr sigtíva sonum,

við þat skal vilbjǫrg vaka;

ǫllum ásum        þat skal inn koma

Ægis bekki á,

Ægis drekku at.

Ákall til Ullar hefir oft verið skýrt á þeim forsendum að Ullr hafi verið tákn fyrir opin himin 

eða jafnvel sólargoð. Ef hverum (kǫtlum) er hanga undir ljóra væri lyft af, lægi Óðinn beint 

undir berum himni (opnum heimum) vegna þess að himnaljós myndi síast inn í höllina í 

gegnum opið. Réttargoðið Ullr myndi þá afhjúpa þann glæp er verið er að fremja þar en goðin 

fengju vitneskju um ástandið og kæmu í kjölfar að losa Óðin úr greipum Geirrøðar [Molin 

2015, 91-92 og 136-137]. Ohlmarks [1948, 263], sem styðst við Tacítus, athugar í þessu 

sambandi að germönsk goð misstu sannanlega sinn mátt ef þau voru undir þaki en þetta hafi 

verið ástæða fyrir bón Grímnis. Sé hann undir berum himni, endurheimtir hann sinn kraft.

Vísur milli 42 og 45 hafi haft það hlutverk að hægja á frásögninni í því skyni að gefa 

einhverjum tíma til að hefja katlana af að hyggju Schröder [1958, 348-356]. Hann kemur þá að 

vísu 45. Orðið svipum er tvírætt vegna þess að það gæti átt annað hvort við „andlit“ í fleirtölu 

eða verið atviksorð „fljótt“. Fleirtölumyndin hefir trúlega valdið Schröder óróum svefni. Hann 

velur fremur kost atviksorðsins en hann verður svo var við að sé slíkur kostur valinn, vaknar 

spurningin: hverju er yppt? Hann stingur upp á því að bæta orðinu „mér“ við en útkoman 

myndi þá hljóða að Grímnir hafi fljótt staðið upp. Risinn á fætur hafi hann tilkynnt goðum að 

hann væri laus og liðugur og boðið þeim að koma saman hjá Ægi. 

Óháð því hvað líður túlkun hinna umtöluðu vísna ber kvæðið keim af gjörningi. Til að 

mynda, heldur Schröder [ibidem] því fram að sviðið sé hof þar sem einhver prestur leikur 

hlutverk Óðins. Gunnell [2016] fjallar um eðli Eddukvæða en að hans mati hafa þau verið 

fluttur texti. Efni kvæða undir ljóðahætti eins og Grímnismála hafi framan af gerzt samtímis 

við flutninginn óháð því hvort um leikrit eða helgiathöfn hafi verið að ræða. Sviðið, eða 

raunverulega höllin/skálinn, þar sem kvæðið er flutt, ummyndist þá í höll Geirrøðar. Með 

framvindu einræðunnar fyllist sviðið af goðum, valkyrjum og einherjum. Það verði svo að 
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Valhǫllu er komið er í hana og hlustendur finni sig í kjölfarið í hlutverki einherja. Í fáum 

orðum renna þrír heimar saman í kvæðinu, það er, sviðið, höll Geirrøðar og Valhǫll [ibidem, 

104]. Gunnell færir fram rök fyrir því að sviðið/höllin sé ímynd alheimsins. Þakið í norrænum 

húsum hvíldi á dvergum en þetta orð átti sér alheimsfræðilega merkingu þar sem, samkvæmt 

Snorra [Faulkes 2005, 12], fjórir dvergar héldu uppi himninum. Þakið var, þar af leiðandi, tákn 

fyrir himininn1 [Gunnell 2016, 100]. 

Mergur málsins, ályktar Gunnell, eru þrautir sem Yggdrasill þolir en þær endurspeglist í því 

áhættuástandi sem Óðinn er í. Goðið spili líklega hlutverk trésins er hann stendur upp, 

umkringdur skógi tréstólpa og með örmum réttum upp til himinsins [ibidem, 104].

Smáheimurinn, sem Óðinn táknar, rennur saman við alheimsmynd Yggdrasils. Hlutskipti 

Grímnis og alheimsins samtvinnast svo að goðið/maður birtist sem smækkuð mynd alls. Lýsing 

völunnar á Ragnarǫkum eflir þessa skoðun vegna þess að hvarf stjarna af himninum (vísa 55, 

[ÍF 2014, I 305]) fléttast saman við hnignun og spillingu mannkynsins2 (vísa 44, [ibidem, 302]). 

Slík samfléttun er að öðru leyti ekki óþekkt. Til að mynda má lesa frásögn Giordano Bruno 

[2000, 50-51]. Bruno ímyndar sér að goð komi saman til að gera ráðstafanir fyrir sína hreinsun 

því öll stjörnumerki á himninum bera vott um óheiðarlega hegðun þeirra. Júpíter býður þeim 

að stilla fyrr upp innra himninum og svo himninum sem ber efnislega fyrir augu og hreinsa sig 

að innan og að utan. Hann skipar fyrir að öll ummerki óráðvendni goðanna verði fjarlægð af 

himninum og að dygðarmerki komi í staðinn. Til dæmis er Birnan (Litlibjörninn)3, tákn fyrir 

afbrigðileika og sviksemi, rekin af norðurskautnum og Sannleikurinn settur í staðinn [ibidem, 

56].  

Goodman [1996] greinir frá helgiathöfnum Lakota, frumbyggja í Bandaríkjunum. Þessar 

athafnir eru enn iðkaðar er Goodman skrifar og þær stýrast af ferð sólar meðfram sólbaugnum. 

Sólin fer yfir fjögur stjörnumerki Lakota frá vorjafndægrinu fram að sumarsólstöðum. 

Munnmælahefðin tengir þrjú þeirra við þrjá staði við Black Hills fjallgarðinn. Fólk fer í röð á 

þessa þrjá staði samtímis við inngang sólar í samsvarandi stjörnumerki en með þessu móti fylgir 

fólkið gangi sólar á jörðu. Á þessum stöðum hefjast viðeigandi helgiathafnir. Ein þeirra er 

tendrun reykjarpípu sem á sér táknræna merkingu. Eldibrandurinn sem notaður er við 

athöfnina merkir Sólina, spónninn sem beitt er við að ná eldibrandinum samsvarar 

Karlsvagninum en reykjarpípan er stjörnumerki mótað af nokkrum stjörnum Hrútsins og 

Þríhyrningsins. Athöfnin endurspeglar í smækkaðri mynd mannfólks tendrun lífsins á 

alheimsfræðilegu stigi er fer fram hvert vor [ibidem, 143].

Í þessari ritgerð hefir áður verið minnt á að Vetrarbrautin tengist hjá mörgum þjóðum leið 

hinna látnu [sbr. dS og vD 2011, 281-282 fyrir sígilt dæmi; Roberts 1996, 286 fyrir dæmi hjá 

núlifandi þjóð]. Þessi tengsl verða nú skýrari en þau benda á að alheimsfræði eigi að gera ráð 

1 Nöfnin Fulla (sem Frigg sendir til Geirrøðar samkvæmt lausamálsfrásögninni) og Grímnir gætu í þessu samhengi gegnt því hlutverki að 

skilgreina sviðið, vegna þess að Fulla minnir á fullt tungl en Grímnir á grímu, orð sem í Eddukvæðum merkir einnig ‘nótt’ (sbr. Háv 74 [ÍF 

2014, I 336-337] og Alv 30 [ibidem, 442]). Þau vísa þannig til næturhiminsins, krýnds mána og stjarna. 

2 Singh [2004, 72] hefir vakið athygli á ræðu Buddha um áhrif gjörða á alheiminn. Ef konungar ásamt sonum sínum framkvæma illgjörðir, þá 

verður allt samfélagið óráðvant. Í kjölfarið máninn, sólin, stjörnurnar og hnettirnir hverfast um óreglulega. En ef konungar ásamt sonum 

sínum hegða sér vel, þá verða allir ráðvandir í samfélaginu og himintunglin hreyfast reglulega.

3 Litlibjörninn er reyndar kvenkynsdyr (Ursa minor) á latínu og þetta er augljóslega ástæðan fyrir því að Bruno fjallar um birnu en ekki björn.
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fyrir tilvist mannkynsins. Einnig hefir verið drepið á að alheimsfræðispurningarnar 14 sem 

Buddha hafnaði að svara voru samþætting örheims lífsins og stórheims alheimsfræðilegra (að 

nútíma skilningi) fyrirbæra. Vipassanā, kjarni lærdóms Buddha, notast við orðið loka til að 

skilgreina raunveruleika líkama og hugar, en það orð merkir einnig ‘heimur’ [Mahāsatipaṭṭhāna 
Sutta 1996, 50]. Eins og að segja: „Þekktu sjálfan þig ef þú vilt þekkja heiminn.“

Hvað hefst Óðinn að er hann situr í höll Geirrøðar milli tveggja elda? Hvers vegna fléttast 

þekking hans á alheiminum, er hann þylur upp fyrir Agnari, saman við opinberun hans? Hér er 

tilraunaskýring lögð fram. Opinberun gæti táknað að hann þekkir nú sjálfan sig, þess vegna 

kann hann nöfnin sín. En hann kann einnig skil á fyrirbærum alheimsins og líklegt er að hann 

hafi öðlast eða fullkomnað slíka þekkingu á meðan hann dvaldi í höllinni. Ljósið er hann virðist 

leita eftir, er hverar verða hafnir af, er sennilega tákn fyrir slíka uppljómun. 

Víða er unnt að safna dæmum um töfrandi mátt sólargeislans en þetta er forlátavel uppsett í 

mörgum mannbyggingum. Um er að ræða fyrirbæri sem Eliade [Magli 2009, 80] nefnir 

ierofania ‘birting, opinberun helginnar’. 

Dæmi þess er að finna á Abu Simel, í Egyptalandi þar sem fjórar styttur sitja í hinztu kapellu 

fornmusteris. Tvisvar á ári, 22. febrúar og 22. október, seilist sólargeisli lengst inn í musterið, 

fer yfir alla salina og skín loks á allar ofangreindu stytturnar nema eina því sú táknar 

dauðagoðið Ptah [ibidem, 80-81]. 

Annað dæmi er Palenque í Mexíkó. Stigi fannst þar undir gólfi upptyppings árið 1949 en 

hann endar við steinkistu Pakals konungs. Lokið á steinkistunni er skreytt með mynd 

konungsins en hann liggur við „gatnamót“ er Vetrarbraut (Alheimstré) og Sólbaugur móta, 

með öðrum orðum, á Vetrarsólstöðupunktinum. Efst á trénu situr Alheimsfuglinn en undir 

konunginum opnast dauðaheimurinn sem níu þrep í byggingunni tákna og „skrímsli“ gætir. 

Magli túlkar þetta þannig að konungurinn sé sýndur á banastund en þótt hann deyi haldi lífið í 

heiminum áfram. Sonur hans tekur við ríkinu svo að lífið haldist í samræmi við endurnýjun 

sólargangs á Vetrarsólstöðum4. Merkast er að einu sinni á ári, einmitt við Vetrarsólstöður, 

renna síðustu sólargeislar næstum samsíða stiganum og enda rétt þar sem stiginn hefst. Sólin 

virðist sjálf fara niður í gröfina áður en hún hefur nýja árshringinn [ibidem, 166-167].

Svipað gangvirki og hugsanatengsl fyrirfinnast í Tanjore héraði á Suður-Indlandi þar sem 

meira en 70 hof hýsa athöfn er nefnist Sūrya pūjā. Um er að ræða mikilfenglegan inngang 

sólarljóss í miðju hofs sem er dimmt að venju og geymir goðmynd. Innsti hluti hofsins heitir 

garbhagṛha ‘leghólf’ en það táknar móðurleg jarðar, uppsprettu lífsins. Auk þess er hólfið álitið 

vera holrúm í hlíð Alheimsfjalls, Axis mundi [McKim Malville og Swaminathan 1996, 311]. 

Merking athafnarinnar er margvísleg en útbreidd og mikilvæg hlið málsins er darśana 

‘heillavænleg sýn’. Má taka darśana við að sjá heilagan mann, hof, merkilega á, fjall eða rísandi 

sól. Sá sem verður í beinni sjónlínu við hið helga hlýtur blessunina er darśana fylgir [ibidem, 

314].

„Opinberun helginnar“ í nánum tengslum við sólarljós fyrirfinnst líka á Norðurlöndum, í 

Tysnes héraði, í Vesturnoregi. Landslagið þar er svo einkennilega búið að sólin gengur aftur 

4 Á vetrarsólstöðum er lengd dagsins styzt á árinu. Þegar lágmarkinu er náð tekur daginn aftur að lengja og gangur sólar vex fram að 

sumarsólstöðum. Þetta er ástæðan fyrir því að vetrarsólstöður marka endurnýjun sólargangs.
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upp á „leiksviðið“ eftir að hún hefir sezt en það gerist við öll quattuor tempora. Hún birtist aftur 

ofan á fjallröðlunum og skín í fáar mínútur á Tysnes höfðann. En fyrirbærið sætir undri við 

vetrarsólstöður vegna þess að nákvæmur sólargeisli hittir mannbúna steinhrúgu í nærliggjandi 

gjá er skuggaþel hefir annars þegar lagzt yfir allt svæðið. Fornleifafræðingar hafa fundið í 

hrúgunni ótvíræðar járnaldarminjar um blót. Líklegt er að staðurinn hafi ekki verið valinn af 

handahófi en nafnið er augljóslega ekki heldur tilfallandi, ekki sízt sökum magnaðs samdráttar 

heiðinna örnefna á svæðinu [Heide 2014, 111].

Frásögn Langbarðasögu sem vitnað var til í öðrum kafla þessarar ritgerðar ber vott um eins 

kyns darśana sem tengist Óðni og Grímnismálum. Er Óðinn/Goðan vaknar og lítur austur á 

Vinníla er liggja í blessuðu ljósi morgunroðans, heitir hann þeim sigri. Hér er um tvímagnaða 

heillavænlega sýn að ræða því þeir njóta Óðins og morgunroðans blessunar í senn.

Þessi atriði hafa verið nefnd til samanburðar við vísu 42 í Grímnismálum þar sem Óðinn 

situr væntanlega undir ljóra í höllu Geirrøðar. Túlkunarmöguleiki opnast fyrir því að Óðinn 

ákalli sólarljós, réttara sagt blessun hennar sem hefir þann kyngimátt að losa hann úr fjötrum. 

Líklegast er að þessi túlkun feli í sér einnig táknræna hlið. Fjötrarnir eru ef til vill ekki einungis 

raunverulegir heldur einnig óefnislegir og sólarljósið kynni að leysa þau á töfrandi máta5. Vísa 

45 og þær sem eftir fylgja fram að kvæðalokum ganga úr skugga um að Óðinn verði leystur, 

fái sína „vilbjǫrg“. Hinn helmingurinn í vísu 45 er torskiljanlegur og hægt að túlka á ýmsa 

máta. Víst er að Óðinn þylur nöfnin sín í þeim hluta sem eftir er af kvæðinu og þetta er 

opinberun hans eins og nefnt var hér að ofan. Möguleg túlkun er að sólarljósið eða „Ullar 

hylli“ sem hann deilir með þeim „er tekr fyrstr á funa“ svipti myrkva hugarins frá. Óttinn og 

efinn fölna fyrir heillavænlegum mætti sólargeislans og hann verður frjáls, nýtur þess frelsis er 

skýrri og óbifanlegri hugarrósemi fylgir. Samatho  (သမေထာ) ‘hugarrósemi’ og vipassanā 

(ဝိပႆနာ) ‘djúp sýn’ eru orðin sem Buddha hefði líklega notað í slíku tilviki [Hart og Goenka 

1987, 68 og 150].  

Ef túlkun á opinberun Óðins hefir reynzt erfið viðfangs og þokufull, er hliðstæða hennar á 

alheimsfræðilegan mælikvarða enn losaralegri. Hér er stungið upp á örfáum 

túlkunarmöguleikum. Nánari rannsókna er þörf til að gera málinu betri skil. 

1) Vísa 42 lýsti sólmyrkva. Eldurinn undir hverunum væri tákn fyrir sólina. Að „hefja af 

hvera“ kynni að afhjúpa hana. Ákall til Ullar gæti falið í sér sólarnáttúru goðsins. 

2) Dvöl Óðins í höllinni kynni að vera tilvísun til reglulegra stjörnufræðilegra fyrirbæra. 

Næturnar átta milli eldanna tveggja gætu skírskotað til átta ára (u. þ. b. 99 stjörnumánaða) 

tímatalslotu. Einnig kæmi til greina að atburðurinn í salnum gerist á tilteknum tíma 

árhringsins er ætti stjörnufræðilega merkingu eins og Vetrarsólstöður.

3) Leikritið í höllinni væri myndhvörf fyrir upphaf nýrrar heimsaldar í samræmi við 

möndulveltuna. Vert er að minna á að það hefir verið mjög vel rökstutt að Míþrasarblót sé 

lýsing á upphafi Hrútsaldarinnar [Barber og Barber 2004, 206]. Skikkjan sem klæðir Míþras er 

hann blótar Nautinu er stjörnuskreytt. Hugur rennur til feldar Óðins er hann situr milli 

eldanna. Eldurinn gæti því táknað tortímingareld nýliðinnar heimsaldar enda er vitað að það 

5 Kynngilosun úr fjötrum er efni visu 149 Háv [ÍF 2014, I 352] og vísu 10 Gróug [ÍF 2014, II 438]. 
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var þekkt skoðun til forna að eldur myndi eyðileggja heiminn [Kragh 2007, 24]. Surtareldur er 

annað dæmi þess. Bruni á feldi Óðins væri þá tákn fyrir tortímingu heimsins og stjarna hans.

Ný heimsöld afmarkast meðal annars af legu jafndægrabaugsins á himinkúlunni en 

gangvirki himinsins er gegnir framvindu tiltekinnar aldar er oft sett upp í myndlíkingu skips. 

Platón segir frá handanheimsferð armensks manns sem hét Er. Er vaknaði rétt er menn voru að 

tendra lík hans á báli. Hann útskýrir að hann hafi verið förunautur fleiri sála sem voru við það 

að endurfæðast. Hann sá ljós súlu líkt sem tengdi himin og jörð. Þar í miðju ljóssins sá hann 

enda af himins keðjum. Þetta ljós — útskýrir hann — „bindur himnana saman og heldur allri 

hverfandi himinfestu saman rétt eins og kjalarbindi stríðskips“. Pýþagórískur heimspekingur 

tjáði svipaða hugmynd: „Fimm efni eru í [himin]kúlunni, eldur, vatn, jörð og loft en hinn 

fimmti er vöruskip [himin]kúlunnar“ [dS og vD 2011, 273-275].

Þegar þetta er haft í huga við lestur vísu 43 og 44, er mögulega engin tilviljun í því hvernig 

Yggdrasils og Skíðblaðnis er getið (rétt eftir að Óðinn biður um að hefja af hvera) því þetta 

gæti verið skírskotun til upptöku á nýju gangvirki himinsins. DS og vD minna á að ljósið sem 

Er sá var ekkert annað en jafndægrabaugurinn sem í upphafi (á Tvíburaöldinni) lá samsíða 

Vetrarbrautinni. Vetrarbrautin var þá sýnilegur jafndægrabaugur rétt eins og hún er sýnilegur 

sólhvarfabaugur á síðustu dögum vorrar Fiskaaldar (sjá mynd 3.5.2). Yggdrasill hefir hér að 

ofan verið túlkaður sem Vetrarbrautin en af þessu leiðir að Yggdrasill og Skíðblaðnir væru sitt 

hvort tákn fyrir sama fyrirbæri. Þegar Skíðblaðnir eða Yggdrasill er festur þá er gangvirki 

himinsins skorðað og forsendur fyrir nýja heimsöld eru skilgreindar.

Loks ber að minna á að hver heimsöld einkennist af sínum konungi. Svo að eingöngu 

vesturrænt dæmi sé nefnt, álykta Barber og Barber [2004, 208] að Οὐρανός (Úranos) hafi ráðið 

á Tvíburaöldinni, Κρόνος (Krónos) á Nautsöldinni og Ζεύς (Seifur) á Hrútsöldinni. Kristur er 

að öllum líkindum konungur Fiskaaldarinnar [ibidem 208-211]. Einhverjar líkur eru fyrir því 

að dauði Geirrøðar og valdataka sonar hans Agnars gæti endurspeglað slík heimsaldarmót.
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Lokaorð

Eddukvæði Grímnismála og heimsfræði kvæðisins hafa verið brennidepill þessarar ritgerðar. 

Fyrst hefir verið athugað að aðalumfjöllun Grímnismála snýst um heimsmynd sem er lögð 

fram á máli goðsagna. Grímnismál deila þessum eiginleika með Vǫluspá, Vafþruðnismálum og 

að miklu leyti einnig með Snorra Eddu. Það er þess vegna sem þessar heimildir hafa verið 

notaðar til samburðar við Grímnismál.

Eddukvæði eru oftast nær stuttorð og innihald þeirra virðist ósjaldan hafa að geyma fleira en 

nútímamenn geta lesið og ráðið úr orðaflaumi vísnanna. Hvernig á þannig að lesa Grímnismál 

og nálgast upplýsingar sem er eingöngu skírskotað til? Til að fást við slíkt vandkvæði hefir 

heimsfræði fleiri menningarheima verið rannsökuð. Sú rannsókn hefir svipt hulunni af sumum 

leyndardómum heimsfræðinnar. Ljósi hefir verið varpað á að vissar hugrenningar leita tíðum 

upp á yfirborð þegar menn glöggva sig á eðli alheimsins þrátt fyrir frábrigði sem fylgir því að 

vera frá mismunandi menningarheimum. Með því að hafa þetta að leiðarljósi hefir kvæðið 

líklega verið spurt réttra spurninga og braut hefir mögulega verið opnuð til að afhjúpa 

merkingu þess.

Samanburðurinn við aðra menningarheima hefir dregið fram í dagsbirtuna að býsna margir 

menningarhópar halda að helgi hvíli yfir himninum. Auk þess líta menn oft á sig og alheiminn 

sem óaðskiljanleg fyrirbæri.

Himinninn hlýtur mikla eftirtekt í Grímnismálum. Í þessari ritgerð hefir verið reynt að 

finna mynstur sem skýrir frá útlínum á byggingu himinsins samkvæmt eddukvæðunum og 

Snorra Eddu. Mynstrið sem var tekið til skoðunar felur í sér að himinninn er þrískiptur. Með 

þessu móti hefir verið leitazt við að samsama hugtök úr norrænni goðafræði við tiltekin svæði 

og bauga á himninum.

Loks hefir staða Óðins í kvæðinu verið athuguð í því skyni að skyggnast í hvaða tengsl eru á 

milli Óðins og alheimsins. Sú túlkun hefir verið sett upp að Grímnismál séu alheimsfræðilegt 

leikrit sem tengja framvindu alheimsins við hlutskipti Óðins. Kvæðið virðist flétta björgun 

Óðins úr fjötrum Geirrøðar saman við atburð er varða heiminn í heild sinni, upphaf nýrrar 

heimsaldar.

Það er ekki í efa lagt að björgun Óðins og opinberun hans eru efni kvæðisins en erfiðara er 

að skera úr hvort upphaf nýrrar heimsaldar lúrir bak við tjaldið. Talnanotkun kvæðisins virðist 

bera vott um þekkingu á færzlu jafndægranna og því sem henni fylgir, það er heimsaldaskipti. 

Þetta er engu að síður tæpast tjáð berum orðum, þar af leiðandi er þörf fyrir nánari rannsóknir.

Mikill svipur er á milli Grímnismála og Vafþrúðnismála. Það er þess að vænta að rannsóknir 

verði árangursríkari er þessi tvö kvæði verði brotin til mergjar hlið við hlið. Höfundi þykir að 

markmiði þessarar ritgerðar sé náð ef nýrri rannsóknir geti notað einhverjar hugmyndir sem 

hafa verið settar upp hér.
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