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Útdráttur 

 

Greinargerðin og þrír útvarpsþættir um heiðni og ásatrú á Íslandi er verkefni til MA-prófs í 

blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Greinargerðin lýsir helstu efnistökum í 

útvarpsþáttunum og vinnuferlinu við gerð þeirra.  

 

Stiklað er á stóru um þróun heiðni á Íslandi og sérstöðu Íslands í augum annars 

ásatrúarfólks úti í heimi. Einnig er rætt hvort Íslendingar séu heiðnari en aðrar þjóðir. Hvers 

vegna hefur Ísland þá ímynd að vera heiðið? Fjallað er um Ásatrúarfélagið á Íslandi og hina 

miklu fjölgun sem hefur orðið innan þess á síðustu árum og breytt kynjahlutföll. Hver er 

ástæðan fyrir fjölgun innan félagsins og af hverju sækja konur í auknum mæli í félagið? Að 

lokum er fjallað um menningarleg tengsl ásatrúar sem og tengsl þjóðernishyggju og 

kynþáttahyggju við trúna.  

 

Niðurstöður mínar eru að þær að fjölmargar ástæður eru fyrir fjölgun innan félagsins og 

erfitt að benda á eitthvað eitt sem hefur valdið fjölguninni. Þjóðernis- og kynþáttahuggja 

tengjast ekki iðkun ásatrúar á Íslandi. Kynþáttahyggja virðist helst eiga rætur í rómantísku 

stefnunni um miðja nítjándu öld.  

 

Ásatrúarfélagið heldur áfram að vaxa og virðist það  helst vera vegna mjög aðgengilegra 

upplýsinga á internetinu og mikils sýnileika í samfélaginu. 
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Abstract 

 

This article, and the three radio programs on paganism and Asatru in Iceland, are an MA-

project in Journalism at the University of Iceland. The paper describes the content of the 

radio shows and how they were made.  

  

In brief, it discusses the development of paganism in Iceland, its uniqueness in the eyes of 

other Asatru-people in the world and whether or not Icelanders are more pagan than other 

nations. Why does Iceland have an image of being heathen? The gaining popularity of 

Ásatrúarfélagið will be discussed and the changing gender balance. Why is Asatru gaining 

popularity and why are women increasingly joining? In the end we talk about how Nordic 

culture relates to Asatru and how and why nationalism and racism relate to Asatru. 

 

My conclusions are that there are multiple reasons for the gaining popularity of 

Ásatrúarfélagið and it is very difficult to find something that has contributed to people joining. 

Nationalism and racism do not relate in any way to Asatru in Iceland. Those beliefs seem to 

stem from the Romaticism in the middle of the nineteenth century.  

 

Ásatrúafélagið keeps on growing, maybe because information on Asatru is more 

accessible  on the internet and Ásatrúarfélagið is more visible in society.  
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Formáli 

 

Greinargerð þessi, auk þriggja útvarpsþátta, er meistaraverkefni til MA-gráðu í blaða- og 

fréttamennsku. Hún gildir til 30 eininga. Leiðbeinandi minn var Valgerður Anna Jóhannsdóttir, 

aðjunkt við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Þakkir fær Grettir Sigurjónsson, 

tæknimaður á kennslusviði Háskóla Ísland, fyrir að stökkva fljótt til þegar tæknimál voru til 

trafala. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni sem hefur sýnt ómetanlega þolinmæði. 

Sérstakar þakkir fá Linda Guðmundsdóttir, sem frumsamdi stef fyrir þættina, og Halldór 

Gíslason sem las inn íslenska þýðingu í hluta af þáttunum.  
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1. Inngangur 
Hugmyndin að því að fjalla um heiðni og heiðna trú á Íslandi kviknaði á haustblóti 

Ásatrúarfélagsins í Hvalfirði í mígandi rigningu og roki haustið 2016. Ég var stödd á 

haustblótinu til að skrifa stuttan greinarbút um það í fréttablaðið Skessuhorn. Eftir blótið fóru 

þátttakendur inn í hlýjuna til Jóhönnu Harðardóttur Kjalnesingagoða. Þar var heimilislegt 

andrúmsloft inni og veitingar, tónlist lék í loftinu og fólk spjallaði saman, dreypti á 

heimabrugguðum miði eða heitu kakói. Flestir voru vel blautir eftir útiveruna og fegnir því að 

komast inn í hlýjuna og málglaðir. Hópurinn virtist þekkjast vel innbyrðis. Jóhanna gaf sér 

tíma til að spjalla við mig. Af spjallinu mátti greina að ásatrú á Íslandi hefði sótt mjög í sig 

veðrið á síðustu árum. Raunin væri sú að félögum í Ásatrúarfélaginu hefði fjölgað mjög, mjög 

hratt. Einnig hefðu konur í auknum mæli skráð sig í félagið, en karlar hafa löngum verið 

meira áberandi innan félagsins en konur. Jóhanna lauk viðtalinu á því að klykkja út með 

setningunni: „Íslendingar eru heiðnari en þeir halda“ og út frá henni kviknaði þetta verkefni.  

Setningin sat í mér ansi lengi og ég velti fyrir mér hvernig Íslendingar væru heiðnari en 

þeir halda. Íslendingar tóku kristni í kringum árið 1000, þar á undan hafði landið verið í byggð 

frá því á síðari hluta níundu aldar, sem sagt í rúmlega hundrað ár. Heiðinn siður var ekki 

lengi opinber trúarbrögð á Íslandi. Þess utan voru einhverjir landnámsmenn sem voru þegar 

kristnir við komuna til landsins. Samt sem áður hefur sú trú, að Íslendingar hafi aldrei yfirgefið 

hinn heiðna sið alveg, verið langlíf á Íslandi. Hvernig eru Íslendingar heiðnari en þeir halda í 

dag? Eru þeir þá heiðnari en hinar norrænu þjóðirnar, Svíar, Norðmenn og Danir? Hvernig 

birtist þá sú heiðni í samfélaginu? 

Á meðan hugmyndin gerjaðist með mér næstu mánuði velti ég upp þessum spurningum 

við samferðafólk mitt. Mér kom það skemmtilega á óvart var að flestir höfðu skoðun á því 

hvort Íslendingar væru hneigðari til heiðni en kristni. Það mátti ráða af tali fjölmargra að þeim 

þættu Íslendingar vera heiðnir án þess að geta rökstutt það á nokkurn hátt. Þetta væri bara 

tilfinning sem þeir hefðu. Fjölmargir sem ég ræddi við bentu stoltir á það að Íslendingar hefðu 

jafnvel aldrei orðið alveg kristnir árið 1000. Þeir hefðu einfaldlega þóst verða það og þess 

vegna væru Íslendingar sannarlega hallari undir heiðni en margar aðrar þjóðir. Mér var bent 

á hin margvíslegustu tákn í umhverfinu sem þykja heiðin, líkt og nöfn á fyrirtækjum1 og 

auknar vinsældir rúnahúðflúrs.  

Inn í vangavelturnar um heiðni komu hugmyndir um þjóðernishyggju og kynþáttafordóma 

mjög fljótlega. Flestir þekktu til þess að nasistar í Þýskalandi um á fyrri hluta tuttugustu aldar 

hefðu verið mjög hrifnir af norrænnni menningu. Fjölmörg samtök síðan þá hafa nýtt sér nafn 

guða og gyðja úr Ásatrú til að réttlæta yfirburði hins hvíta kynstofns. Mig langaði að kanna 

                                                
1
 Glitnir, Mjölnir, Bifröst og hægt er að telja til fleiri dæmi. 
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hvort fjölgun hraðar hefði fjölgað innan Ásatrúarfélagsins eftir efnahagshrunið 2008 og væri 

þannig í raun tengd aukinni þjóðernishyggju innan íslensks samfélags.  

En allt þetta tal við leikmenn og spekúlanta svaraði ekki spurningunni sem ég lagði af stað 

með í upphafi: Eru Íslendingar hneigðir til heiðins siðar? Til þess að svara þessum 

spurningum þurfti ég að leggjast í mikla rannsóknarvinnu á uppruna heiðni. Trúin á Æsina dó 

að vissu leyti út eftir að norrænir menn tóku upp kristni. En svo gerist það að þessi trú er 

endurvakin. Hvernig var hún endurvakin? Hér á eftir verður annnars vegar talað um heiðni og 

hins vegar eða ásatrú. Ásatrú á við um hina endurvöktu trú sem er iðkuð í nútímanum.  

1.1. Markmiðið með verkefninu 
Markmiðið með verkefninu er að velta fyrir sér endurkomu heiðni í íslensku samfélagi sem 

ásatrú og því hvort Íslendingar séu heiðnir. Verkefnið og útvarpsþættirnir verða meira í ætt 

við heimildarþætti þar sem viðmælendur fá að segja sína skoðun, með innskoti frá þuli. 

Markmiðið er því að fræða almenning um ásatrú á Íslandi, uppruna Ásatrúarfélagsins og 

tilgang þess sem og að velta fyrir sér fyrirframgefnum hugmyndum um félagið og heiðni í 

heild; hvað er rangt og hvað er rétt?  

Nokkrar spurningar verða lagðar fram í útvarpsþáttunum. Ein helsta spurningin sem reynt 

verður að svara, er sú hvort Íslendingar séu heiðnir. Þá verður fjölmörgum öðrum 

vangaveltum og spurningum kastað fram: Hvað felst í því að vera heiðinn? Hvaða sýn hafa 

erlend ásatrúarfélög á íslenska félagið? Hvernig hefur Ásatrúarfélagið breyst á síðustu árum? 

Þar verður aðallega rætt um breytingu á kynjahlutföllum innan félagsins, því konum hefur 

fjölgað mikið í félaginu á síðustu árum. Þá verður fjallað um hvernig og hvers vegna 

þjóðernishyggja og kynþáttafordómar virðast tengjast ásatrú í huga almennings. 

Kynþáttafordómar og réttindi hvítra manna hafa verið áberandi í erlendum trúfélögum og 

samtökum sem kenna sig við ásatrú. Einnig hafa hægri öfgahópar nýtt sér nöfn norrænna 

goða og gyðja.  

1.2. Heimildir 
Þegar hugmyndin var fengin var enn langt í land með að hún væri fullmótuð. Mér fannst 

ég lítið getað tjáð mig um heiðinn sið eða ásatrú þar sem ég vissi ósköp lítið um efnið. Þó 

hafði ég grunnþekkingu í bókmenntunum eins og flestir framhaldsskólagengnir Íslendingar. 

Ég þurfti því að leggjast í mikla rannsóknarvinnu á efninu fyrst og ég styðst í þeim efnum 

aðallega við bók Stefanie von Schnurbein, Norse Revival. Bókin byggist á 30 ára 

rannsóknum hennar á endurvakningu ásatrúar um allan heim, allt frá miðri nítjándu öld til 

nútíma. Í bókinni fer hún yfir ásatrú á Norðurlöndunum og í Þýskalandi. Einnig ræðir hún um 

ásatrú í Bandaríkjunum og annars staðar í Evrópu. Bókin kom í góðar þarfir þar sem hún 

fjallar meðal annars um stöðu Íslands í ásatrúarheimi og þróun ásatrúar á síðustu árum. 
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Einnig styðst ég við aðrar fræðigreinar um heiðni, sagnfræðilegar og þjóðfræðilegar. 

Heimasíða Ásatrúarfélagsins kom mér líka að góðum notum. Allar hagtölur eru fengnar af 

heimasíðu Hagstofu Íslands. Einnig nýtti ég mér timarit.is í sumum tilvikum. Helstu heimildir 

eru þó spjall við viðmælendur útvarpsþáttanna. 
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2. Íslendingar eru heiðnari en þeir halda 

2.1. Heiðni á Íslandi 
Íslendingar eru stoltir af uppruna sínum, það kemur berlega fram í þeim viðtölum sem hafa 

verið tekin fyrir þetta verkefni. Allt frá sjálfstæðisbaráttunni um miðja nítjándu öld, hefur 

„gullöldin“, eða þjóðveldisöldin sjálf (frá u.þ.b. 930 til 1264 eða þar um bil), verið dásömuð 

(og hafin upp til skýjanna). Íslendingar eru stoltir af því að hafa ekki látið af stjórn erlendra 

konunga fyrr en þá.2 Hugmyndin um að þessi ár hafi verið „gullöld“ í íslenskri sögu hafa hins 

vegar verið mikið til umræðu innan íslenska sagnfræðisamfélagsins. „Söguskoðun 

sjálfstæðisbarátturnnar“ var endurskoðuð á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar af 

fræðimönnum. Innan fræðasamfélagsins er ekki litið á þjóðveldisöld og tímann fyrir 

kristnitöku sem sérstaka „gullöld“.3  

Allir sem hafa gengið í grunnskóla á Íslandi hafa lesið í sögubókum hvernig Íslendingar 

voru tregir til að taka kristni í kringum árið 1000. Þorgeir Ljósvetningagoði á að hafa eytt heilli 

nótt undir feldi og íhugað málið vel  áður en hann ákvað að Íslendingar skyldu gerast kristnir 

til að forðast styrjöld. Hann setti þó þá fyrirvara að enn mætti stunda blót á laun, borða 

hrossakjöt og bera út börn. Þá kom einnig fram í spjalli mínu við fólk á meðan ég var að 

undirbúa verkefnið að fjölmargir telja að Íslendingar hafi aldrei orðið alveg kristnir. Þeir hafi 

alltaf haldið í hinn heiðna sið og heiðinn hugsunarhátt þrátt fyrir að vera opinberlega kristnir 

og gengið til kirkju á hverjum sunnudegi. Ásatrúarfélagið byggir siðaboðskap sinn á 

íslenskum fornbókmenntum og þá eru Hávamál sérstaklega nefnd. Sú skoðun virðist ríkjandi 

innan Ásatrúarfélagsins að heiðinn siður hafi aldrei dáið út að fullu á Íslandi þótt opinberri trú 

hafi verið breytt í kristni. Stefnanie von Schnurbein tekur dæmi um þessa trú í bókinni sinni: 

 

Sú hugmynd að ásatrú hafi áfram lifað í háttum og hugskoti fólks, og þó harla breytt á 
marga lund, er mest áberandi á Íslandi þeirra landa sem hér voru rannsökuð.  

Íslensku ásatrúarfólki finnst vandalaust að byggja beint á þeim heimildum sem eru fyrir 
hendi, tengja þær í samfellda heild og binda þær lifandi hefð.

4
  

 

 
Meirihluti Íslendinga er þó enn í þjóðkirkjunni og flestir virðast ekki hafa neitt á móti því 

eða hugsa neitt sérstaklega um það. Jóhanna Harðardóttir Kjalnesingagoði rökstuddi það að 

Íslendingar væru heiðnir með því að vísa í sína eigin reynslu af fólki sem gengur í 

Ásatrúarfélagið.  

                                                
2
 Kom meðal annars fram í óformlegu spjalli um verkefnið við fjöldann allan af fólki.  

3
 Kári Einarsson, „Þjóðrækni, eining og sjálfstæði. Söguskoðun Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar.“ Bls. 11-12. 

4
 Of the countries studied here, Iceland is the one where the idea that Asatru continues an existing, albeit multiply 

broken tradition, is most widespread.[ …] 
Icelandic Asatruers display a strong confidence that it is possible to build directly upon the available sources, 

connect them to a coherent whole, and tie these readings to a living tradition. 
Schnurbein, Norse Revival, bls. 253-4. 
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Íslendingar eru heiðnir. Þeir bara gera sér ekki alltaf grein fyrir því. Það er bara þannig 

að þegar maður kynnist fólki og fer að ræða við það, þá eru svona lífsviðhorf Íslendinga í 

sjálfu sér mjög heiðin. Það er líka svolítið gaman að því, þegar fólk kemur inn í félagið í 

fyrsta skipti, kannski komið um fertugt, fimmtugt, orðið fullorðið, mætir svo allt í einu á 

einhvern fyrirlestur eða opið hús eða eitthvað slíkt. Þá segir það: „Af hverju í ósköpunum 

kynnið þið þetta ekki betur? Mér finnst ég vera komin heim!“ Það er vegna þess að 

heiðnin er í raun og veru svo djúpt í fólki. Þessi lífsstíll sem að fylgir heiðninni.
5
  

 

Lífsstíllinn, sem hún talar hér um, er hinn heiðni lífsstíll. Honum lýsir hún sem virðingu fyrir 

sjálfum sér, virðingu fyrir náunganum, jörðinni og náttúrunni. Hún segir seinna í viðtalinu: 

„Það er bara alveg ljóst, kristnin drap ekki heiðnina. Það var mikið reynt til þess en kristnin 

drap ekki heiðnina [...] Ég stend í þeirri trú að trúin komi innan frá í fólki. [...]Við vitum alveg 

að heiðni lifði af í þessu landi og gerir það enn.“6 

Kenningar um að ásatrú hafi lifað af í gegnum aldirnar á Íslandi eru þó nokkuð umdeildar 

meðal fræðimanna. Til dæmis eru margir utan Íslands sem segja að leiðina til að iðka ásatrú 

rétt þurfi að rannsaka með aðstoð fornleifafræði, sagnfræði, bókmenntafræði og þjóðfræði. 

Það sé ekki nóg að styðjast eingöngu við bókmenntir frá 13. öld, bækur skrifaðar af kristnum 

mönnum og byggja ásatrú á þeim. Fjöldinn allur af ásatrúarmönnum um allan heim hafa því 

snúið sér til háskólanna til að finna „réttu“ leiðina til að iðka trúna. Stundum er talað um 

ásatrú sem trú fræðimannsins, af því að svo margir sem aðhyllast hana ganga í háskóla til að 

kynna sér hana betur.7  

2.2. Ísland með sérstöðu? 
Sérstaða Íslands fyrir annað ásatrúarfólk úti í heimi virðist þó vera nokkur. Hér voru 

fornsögurnar skrifaðar og vitneskjan um þessa trú lifði af með þeim. Önnur heiðin trúarbrögð, 

til dæmis þau keltnesku, hafa ekki varðveist eins vel þar sem heimildir um þau eru af 

skornum skammti. Snorra-Edda, Völuspá, Hávamál og Íslendingasögurnar þykja góðar 

heimildir um iðkun trúarinnar og sagnirnar innan hennar og því hefur Ísland þessa sérstöðu. 

Þess utan var Ásatrúarfélagið á Íslandi fyrsta ásatrúarfélag í heiminum til að fá opinbera 

stöðu sem trúfélag árið 1973. 

Schnurbein nefnir í sinni bók sérstöðu Íslands fyrir ásatrúar fólk. Hún nefnir einnig sterka 

stöðu Ásatrúarfélagsins nú á tímum:  

 

Sérstaða Ásatrúarfélagsins í eigin landi hefur tvær skýringar. Annars vegar: Norrænar 
goðsögur og íslenskir miðaldartextar eru taldir vera órjúfanlegur og mikilvægur hluti af 
íslenskum þjóðararfi og einkennum og eru vel þekktir meðal flestra Íslendinga frá 
skólaárum. Þess vegna telur Ásatrúarfélagið að einn helsti tilgangur þess sé að varðveita 
forna norræna menningu. Sumir félagar þess eru ekki einu sinni fyrst og fremst 

                                                
5
 Viðtal við Jóhönnnu Harðardóttur, 15. mars 2017. 

6
 Viðtal við Jóhönnu Harðardóttur, 15. mars 2017. 

7
 Schnurbein, Norse Revival, bls. 289-292. 
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áhugasamir um trúmál heldur frekar um varðveislu menningarinnar. Hins vegar: 
Ásatrúarfélaginu hefur tekist að staðsetja sig sem val gagnvart þjóðkirkjunni og hefur 
meira að segja dregið að sér nokkra guðleysingja og efasemdarfólk sem sóttust eftir 
ókristnum félagsskap.

8
 

 
Snæbjörn Ragnarsson, bassaleikari og textasmiður hljómsveitarinnar Skálmaldar, talaði 

um sína reynslu af þeirri sérstöðu sem Ísland virðist hafa úti í heimi, í viðtali fyrir þættina þar 

sem hann sagði: 

 

Það er fullt af fólki sem er að spila þetta [víkingametal]. Og til dæmis í mínu tilviki... það 
er fullt af fólki sem ég umgengst sem spilar þungarokk, [...] og það er fullt af fólki sem, sko, 
fer í víkingafötin sín á morgnana og sefur bara í tjaldi. Fullt af einhverjum svona 
furðufuglum. En við græðum mikið á því þegar við spilum. Við erum oft stimplaðir sem 
víkingaþungarokk þótt við séum bara að spila þungarokk um víkinga. [...] Þá græðum við 
oft mjög á því [að vera íslenskir], fólki finnst við vera eitthvað alvöru. „Já, þið þurfið ekki að 
fara í brynjur því þið eruð íslendingar.“ Það er fullt af fólki uppi á sviði sem spilar með 
hjálma og svona. Fólk, sem við umgöngumst og hittum á okkar ferðum, og aðrar 
hljómsveitir, líta á okkur sem svona „the real deal“. Og ég er alveg til í að halda því 
þannig. En auðvitað eigum við ekkert meira í þessu en hver annar. Það mega allir vera 
með.

9
 

 

Josh Rood, meistaranemi í norrænni trú við Háskóla Íslands, er því ósammála að Ísland 

og þar með Ásatrúarfélagið eigi að hafa sérstöðu meðal ásatrúarfólks. Honum finnst 

ómögulegt að heiðin trú byggist á trúarritum líkt og Biblíunni eða Kóraninum. Í starfsreglum 

Ásatrúarfélagsins segir í 1. gr., 2. lið: Siðareglur félagsins er einkum að finna í Hávamálum. 

Helsta inntak siðarins er ábyrgð einstaklings á sjálfum sér og gerðum sínum. Siðurinn byggist 

á umburðarlyndi, heiðarleika, drengskap og virðingu fyrir jörðinni og náttúrunni.10 Josh Rood 

kallar það farg kristinnar trúar (e. christian baggage) að reiða sig um of á bækur við iðkun 

heiðinnar trúar.11 Hann bendir á að Íslendingar hafi svo sannarlega verið kristnir, séu það 

enn og hafi verið í margar aldir.12 Heiðin trú eigi að vera lifandi og síbreytilegt, líkt og 

rannsóknir bendi til að hún hafi verið á þeim tíma sem hún var iðkuð á Norðurlöndunum.13 

Á fundinum með Jóhönnu Kjalnesingagoða ræddum við um sérstöðu Íslands í augum 

erlends ásatrúarfólks. Hún viðurkenndi fúslega að íslenska Ásatrúarfélagið hafi sérstöðu, það 

sé elsta ásatrúarfélag í heiminum sem fékk opinbera viðurkenningu sem trúfélag. „Við höfum 

                                                
8
 The somewhat exceptional position of Ásatrúarfélagið within its own country has two explanations. Firstly, Norse 

Mythology and medieval Icelandic texts are considered an integral and important part of the Icelandic national 
heritage and identity, and are well known to most Icelanders from their school years. Hence the Ásatrúarfélagið 
considers the preservation of an ancient Nordic culture as one of its main functions. Some of its members are not 
even primarily interested in religious issues, but rather in the preservation of such a cultural identity. Secondly, 
Ásatrúarfélagið has managed to establish itself as an altervative to the Lutheran Icelandic state church and has 
even attracted a few atheists and agnostics who sought an affiliation with a non-Christian denomination. 
Schnurbein, Norse Revival, bls. 70. 
9
 Viðtal við Snæbjörn Ragnarsson, 6. febrúar 2017. 

10
 Lög Ásatrúarfélagsins: https://asatru.is/log-asatruarfelagsins. Sótt 23. mars 2017. 

11
 Hér á hann við að kristinn siður hafi á umliðnum öldum gegnumsýrt samfélög svo mjög að sérhver 

einstaklingur, sem elst upp í þeim, reyni að finna einhvern stöðugleika og boðskap í trúarriti sem auðveldi honum 
trúariðkunina, líkt og hinn kristni leitar í Biblíuna. 
12

 Viðtal við Josh Rood, 14. ferúar 2017. 
13

 Viðtal við Josh Rood, 14. ferúar 2017. 

https://asatru.is/log-asatruarfelagsins
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axlað okkar ábyrgð. Við gerum okkur grein fyrir hversu mikils virði þetta var fyrir okkur, og 

búið að berjast fyrir því talsvert lengi, og við tökum þessu hlutverki mjög alvarlega,“ sagði 

Jóhanna. Það sé þó ekki þar með sagt að félagar innan Ásatrúarfélagsins vilji láta líta á sig 

sem móðurfélag eða eitthvað sérstakt heldur þvert á móti. „Við finnum talsvert fyrir því í 

Ásatrúarfélaginu að það er leitað til okkar annars staðar frá og margir líta á Ísland sem 

einhvers konar móðurstöð ásatrúar í heiminum, en við viljum ekki líta á okkur þannig.“ Fyrst 

og fremst vilji þau axla ábyrgð gagnvart sínum félagsmönnum.14 

2.3. Ásatrúarfélagið á Íslandi 
Ásatrú byrjaði að njóta vinsælda upp úr miðri nítjándu öld þegar germanskar þjóðir leituðu 

að sínum eigin sérkennum sem aðgreindu þær frá öðrum þjóðum. Í fyrstu voru þetta 

rannsóknir á germanskri menningu sem germanskar þjóðir ættu sameiginlega. Síðar þróaðist 

það yfir í rannsóknir á ásum og ásynjum og rúnaletri. Þetta er á sama tíma og 

sjálfstæðisbarátta Íslendinga hófst og flestar þjóðir leituðu að sérkennum sínum, menningu 

og fóru jafnvel að skapa sér sína eigin menningu. Sigurður málari hannaði til dæmis íslenska 

þjóðbúninginn á þessum tíma. Upp úr því hófust miklar rannsóknir á því sem var 

(sér)germanskt og (sér)norrænt og varð niðurstaðan ærið fordómafull, enda var það í takt við 

þá þjóðernishyggju sem ríkti á þessum tíma. Ásatrú hefur því, í augum almennings og þeirra 

sem ekki þekkja nægilega vel til, löngum þótt fordómafull og upphefja hvíta kynstofninn. 

Nasistar í Þýskalandi í byrjun tuttugustu aldar nýttu sér rannsóknirnar sem á undan voru 

gengnar. Þeir notuðu heiðin tákn og rúnaletur. Notkun þeirra á þessum heiðnu táknum hefur 

verið notuð sem hugsanleg ástæða fyrir ranghugmyndunum um að kynþáttafordómar tengist 

ásatrú.   

Ásatrúarfélagið á Íslandi var stofnað árið 1972 en fékk réttindi sem opinbert trúfélag árið 

1973.15 Þetta er á sama tíma og fjölmörg önnur ásatrúarfélög, til dæmis í Þýskanlandi, 

byrjuðu að reyna að fjarlægja af sér fordómastimpilinn sem hafði lengi fylgt þeim. 

Ásatrúarfélagið á Íslandi hefur nokkuð sérstakan sess.  

Fyrsti allsherjargoði félagsins var Sveinbjörn Beinteinsson, sem var einnig einn af 

stofnendum þess. Hann var allsherjargoði fram til dánardags árið 1993. Eftir fráfall 

Sveinbjörns tók Jörmundur Ingi Hansen við sem allsherjargoði. Árið 2002 var Jörmundur 

settur af sem allsherjargoði og Jónína Kristín Berg tók um tíma við starfinu. Í byrjun árs 2003 

var Hilmar Örn Hilmarsson kosinn allsherjargoði félagsins og gegnir því starfi enn.16 

                                                
14

 Viðtal við Jóhönnu Harðadóttur, 15. mars 2017. 
15

 Asatru.is: https://asatru.is/. Sótt 23. mars 2017. 
16

 Allsherjargoðar: https://asatru.is/allsherjargodar. Sótt 3. apríl 2017. 

https://asatru.is/
https://asatru.is/allsherjargodar
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2.3.1. Markmið og lög félagsins 
Í lögum félagsins segir í 2. grein að tilgangur félagsins sé að starfa að eflingu siðarins, sjá 

um trúarathafnir og trúarlega þjónustu við félagsmenn, stuðla að góðu siðferði, lífsskoðunum 

og allsherjarreglu sem og að efla virðingu fyrir fornum menningararfi og náttúrunni. Þá segir 

enn fremur í 1. lið, 1. grein í starfsreglum félagsins: „Ásatrú er vor siður. Þó er átrúnaður ekki 

bundinn við æsi eina heldur er heimilt að blóta önnur goð, landvætti og aðrar máttugar verur. 

Ásatrúarmenn iðka trú sína á þann hátt sem hverjum og einum hentar á meðan ekki brýtur í 

bága við landslög eða heiðið siðgæði.“ Í annarri grein í siðareglum félagsins er heiðið 

siðgæði svo útskýrt enn frekar í 1. lið, 2. grein í starfsreglunum: „Siðareglur félagsins er 

einkum að finna í Hávamálum. Helsta inntak siðarins er ábyrgð einstaklings á sjálfum sér og 

gerðum sínum. Siðurinn byggist á umburðarlyndi, heiðarleika, drengskap og virðingu fyrir 

jörðinni og náttúrunni.“17 Félagið er öllum opið og trúariðkun innan þess er undir hverjum og 

einum komin. Allmörg dæmi eru um það að trúleysingjar gangi í félagið þar sem það krefst 

þess ekki að félagsmenn þess trúi á guð. Í viðtali við Andreu Ævarsdóttur kom fram að hún 

hefði skráð sig í Ásatrúarfélagið við 16 ára aldur, þá sjálfráða. Ástæðan hefði verið sú að hún 

hefði ekki viljað að skattpeningar hennar færu til þjóðkirkjunnar á nokkurn hátt. Það hafi þó 

breyst á síðustu árum, nú sé félagsskapurinn í samtökunum helsta aðdráttaraflið fyrir hana.18  

Það er því ekki erfitt að sjá hvernig félagið getur höfðað til trúleysingja, þar sem nánast 

eina krafan er að maður hugsi áður en maður framkvæmir og sýni samferðamönnum sínum 

og náttúrunni virðingu. Hverjum manni er er frjálst að trúa hverju sem hann vill og stunda 

sína trú að eigin skapi.  

2.3.2. Fjölgun innan félagsins 
Í tölum á vef Hagstofu Íslands er hægt að sjá hvernig fjöldi í trúfélögum hefur breyst frá 

1998 til loka árs 2016. Ég gáði sérstaklega að tölum yfir meðlimafjölda í Ásatrúarfélaginu. 

Félögum hefur fjölgað gríðarlega á síðustu árum. Fjölgunin er nokkuð skrykkjótt en mest 

áberandi eru þrjú stökk á þessu tímabili.  

                                                
17

 Lög Ásatrúarfélagsins: https://asatru.is/log-asatruarfelagsins. Sótt 23. mars 2017. 
18

 Viðtal við Andreu Ævarsdóttur, 20. mars 2017. 

https://asatru.is/log-asatruarfelagsins
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Fyrsta stökkið á sér stað árið 2001. Annað stökkið er árið 2004 og þriðja stökkið árið 

2011. Svo virðist sem fjölgun í Ásatrúarfélaginu sé að einhverju leyti bundin við hneykslismál 

innan þjóðkrikjunnar. Til dæmis var mikil umræða um hjónabönd samkynhneigðra árið 2001. 

Karl Sigurbjörnsson, þáverandi biskup, vildi ekki stíga skrefið til fulls og heimila hjónaband 

samkynheigðra innan þjóðkirkjunnar.19 Aukninguna árið 2004 get ég ekki útskýrt með 

hneyksli innan þjóðkirkjunnar. Í samtali við Jóhönnu Harðardóttur kom fram að 

Ásatrúarfélagið hefði beitt sér gegn byggingu Kárahnjúkavirkjunnar á sínum tíma. Þannig 

hefði Ásatrúarfélagið vakið athygli á sér.20 Mótmæli gegn stíflunni voru í hámarki á árunum 

2003 til 2005. Í október 2003 birtist frétt um Kárahnjúkavirkjun í Morgunblaðinu þar sem talað 

er um að Ásatrúarfélagið og Náttúruvaktin hafi reist virkjuninni níðstöng.21 Árið 2011 voru 

kynferðisbrot Ólafs Skúlasonar, fyrrverandi biskups, tekin til umræðu og viðbrögð 

þjóðkirkjunnar og þáverandi biskups, Karls Sigurbjörnssonar, voru gagnrýnd harðlega.22 Eftir 

2011 hefur fjölgunin verið nokkuð jöfn. Þetta eru þó allt vangaveltur og vel má vera að það 

séu aðrar ástæður fyrir því að fólk hafi gengið í Ásatrúarfélagið. Í raun og veru er ekki hægt 

að komast að neinni niðurstöðu varðandi það nema með því að spyrja hvern félagsmann 

sérstaklega. 

Árið 2003 tók Hilmar Örn Hilmarsson við sem allsherjargoði eftir mikla ólgu innan félagsins 

þar sem meðal annars þáverandi allsherjargoða, Jörmundi Inga, var vikið úr starfi. 

Ásatrúarfélagið komst í fréttirnar fyrir þessar sakir. Í janúar 2003 birtist heilsíðuviðtal við 

Hilmar Örn í Morgunblaðinu.23 Í apríl 2005 vakti Ásatrúarfélagið athygli á því að ungmennum 

á fermingaraldri stæði til boða að taka siðfestu innan félagsins í stað þess að fermast í 

                                                
19

 Morgunblaðið, 27. mars 2001, bls. 49. „Samtökin 78 um hirðisbréf biskups: Fyrsta formlega skefið til jákvæðra 
skoðanaskipta.“ 
20

 Fundur með Jóhönnu Harðardóttur, 11. janúar 2017. 
21

 Morgunblaðið, 13. október 2003, bls. 2. „Horfir allt til betri vegar.“  
22

 Til dæmis Morgunblaðið, 25. ágúst 2010, bls. 2. „Stuðningur við sannleiksnefnd.“ 
23

 Morgunblaðið B, 12. janúar 2003, bls. 2-3. „Finnst við aldrei hafa orðið almennilega kristin.“ 
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þjóðkirkjunni. Í byrjun fréttarinnar er einnig sagt: „Ásatrúarfélagið mun beita sér fyrir auknu 

jafnrétti í trúarbragðafræðslu innan grunnskólans á næsta ári.“24 Í Fréttablaðinu 22. 

september 2006 er frétt um að Ásatrúarfélagið höfði mál á hendur ríkinu á þeim forsendum 

að ríkið mismuni trúfélögum. Þjóðkirkjan fái mun hærri framlög en önnur trúfélög í landinu.25  Í 

október sama ár er lítil frétt í DV þess efnis að fjölga þurfti goðum með vígsluréttindi innan 

félagsins til að anna eftirspurn.26 Þetta er aðeins brot af þeim fréttum sem hægt er að finna 

um Ásatrúarfélagið, en það er greinilegt að félagið hefur vakið athygli.  

Þegar rýnt er í tölur um skráningar utan trúfélaga frá 2000 til 2017 má sjá svipuð stökk. Til 

dæmis skráðu sig hlutfallslega fleiri úr trúfélögum árið 2001. Álíka stökk og árið 2004 hjá 

Ásatrúarfélaginu er ekki hægt að sjá hjá þeim sem skráðu sig utan trúfélaga.  

 

Þó er mest áberandi hve margir skráðu sig utan trúfélaga 2011 og tel ég þar að umræða 

um kynferðisbrot Ólafs Skúlasonar, fyrrverandi biskups, hafi ef til vill verið ástæðan.27  

Josh Rood, meistaranemi í norrænum fræðum við Háskóla Íslands, nefndi að vaxandi 

óvinsældir þjóðkirkjunnar gætu haft eitthvað um fjölgun innan Ásatrúarfélagsins að segja. Á 

sama tíma nefndi hann líka byggingu Hofsins sem hugsanlega ástæðu, en skóflustunga fyrir 

Hofinu var tekin í byrjun ársins 2015.28 

2.3.3. Konur innan félagsins 
Kvenfrelsi og jafnrétti bar álíka oft á góma og trúin á heiðna Íslendinga og voru margir sem 

dásömuðu hina gömlu tíma fyrir kristnitöku og bentu með fullri vissu á það að konur hefðu 

                                                
24

 Fréttablaðið, 5. apríl 2005, bls. 15. „Ásatrú kynnt: Val milli guðs og goða.“ 
25

 Fréttablaðið, 22. september 2006, bls. 11. „Ásatrúarfélagið: Höfðar mál á hendur ríkinu.“ 
26

 DV, 13. október 2006, bls. 18. „Ásatrúarfélagið fjölgar goðum sem mega gefa pör saman. 100 giftingar á ári að 
heiðnum sið.“ 
27

 Til dæmis: Morgunblaðið, 25. ágúst 2010, bls. 2. „Stuðningur við sannleiksnefnd.“ 
28

 Viðtal við Josh Rood, 14. febrúar 2017. „I think that alot of people are joining it because the national church is 
increasingly less popular and with the excitement of the new Hof being built.“ 
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verið rétthærri í heiðni en eftir kristnitöku. Óttar Ottóson, félagsmaður í Ásatrúarfélaginu, tók 

svo sterkt til orða að segja það í raun hafa verið eitt mesta áfall fyrir íslenska kvenþjóð að 

kristni var tekin upp hér á landi sem og annars staðar.29 

Fjöldi félaga innan félagsmanna hefur aukist gríðarlega síðustu ár, úr 280 félögum árið 

1998 í 3.187 í lok árs 2016. Konum hefur fjölgað hlutfallslega meira en körlum innan 

félagsins. Árið 1998 voru konur um 15% af meðlimum en í lok árs 2016 hafði hlutfallið 

hækkað þó nokkuð og er nú um 34%.  

 

Eins og sjá má á línuritinu hér að ofan hefur dregið saman með kynjunum þótt konur séu 

enn til muna færri en karlar. Í Norse Revival bendir Stefanie von Schnurbein á að konur hafi 

oft þótt vera í betri tengslum við náttúruna. Ásatrú sé í raun náttúrutrú og það sé kannski að 

koma í ljós núna á árunum eftir 1970. 

 

Í huga almennings er myndin af ásatrú enn þá sú að þarna séu á ferð ofbeldisfullir 
vöðvaboltar og þetta hefur endurspeglast í kynjahlutfallinu, sem er oftast 60-70% 
karlmenn. Engu að síður hafa konur verið virkar í germanskri nýheiðni allan tímann [eftir 
1970]. Með því að skapa tengsl við önnur kvenlægari trúarbrögð, sem tengjast jörðinni og 
gyðjum, og nýheiðni, eins og Wicca, þar sem  áhersla er lögð á gyðjur og kvenpresta, 
hefur mynd almennings af ásatrú og goðum hennar og gyðjum breyst.

30
 

 

                                                
29

 Viðtal við Óttar Ottóson, 6. febrúar 2017. 
30

„Imagery of male physical power and violence still forms the external perception of Asatru and is reflcted in the 
gender ratio, most commonly 60-70% men. Nevertheless, women have been active in Germanic Neopaganism all 
along. By forging links to other, more women-centered varietis of earth and goddess spirituality an 
Neoppaganism, such as Wicca, wich puts an emphasis on female deities and priestesses, they have contributed 
to popular images of Asatru and its gods and goddesses.“ Schnurbein, Norse Revival, bls. 216. 
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Konum hefur fjölgað mikið innan félagsins en fleiri karlar ganga þó enn í félagið. Af 

einhverri ástæðu hefur ásatrú þótt karllæg. Sýn almennings á siðinn hefur verið sú sem hefur 

verið auglýst mest, og ekki endilega af ásatrúarfélögunum. Þar er lögð áhersla á tenginguna 

við víkinga, bardaga og blóð líkt og í metaltónlist. Ég leyfi mér að setja fram þá tilgátu að 

þessi ofbeldissýn heilli mun færri konur en karla þótt til séu konur inn á milli sem heillast af 

slíku. Nú virðast áherslurnar vera að breytast eða fólk er farið að fræðast betur um heiðinn 

sið hér á landi og hætt að tengja víkinga eins mikið við siðinn og hefur verið.  

 

Áherslur félagsins hafa ekki breyst en starf félagsins er mjög kröftugt og það er kannski 

ekki af áherslubreytingum, heldur bara það að við höfum meiri möguleika núna. Það er 

alltaf meira og meira starf innan félagsins sem er ekki trúarlegs eðlis. Við erum með 

fræðslufundi, til dæmis, og fjöllum þá mikið um menningarmál. Og við erum með alls 

konar námskeið í hinu og þessu og við erum með leshring og það er allt mögulegt í gangi 

innan félagsins sem svo margir koma að.
31

  

 

Jóhanna segir einnig að innan félagsins hafi það vakið athygli hve margar konur gangi í 

félagið núna, en segir það þó engan veginn vera vegna áherslubreytinga. Félagið sé enn 

með sömu áherslur og alltaf. Hún minntist þó á tengslin við náttúruna í ásatrú. Það gæti 

hugsanlega haft einhver áhrif að loftslagsmál séu mikið til umræðu í samfélaginu. „Ég held 

bara í sjálfu sér, þekkjandi þessar ungu konur sem eru að koma inn í félagið, að þeim finnist 

þetta bara vera ábyrgur lífsstíll og kannski eitthvað sem þær vilja halda í heiðri innan sinnar 

fjölskyldu og við sín börn.“32  

Norrænar konur hafa þá ímynd að vera sjálfstæðar og vera með meiri réttindi en kynsystur 

þeirra annars staðar. Jóhanna nefndi þessar hugmyndir einnig:  

                                                
31

 Viðtal við Jóhönnu Harðardóttur, 15. mars 2017. 
32

 Sama. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nýir félagar í Ásatrúarfélaginu 

Konur Karlar



  

19 

Það náttúrlega hjá okkur, innan Ásatrúarfélagsins þá skiptir nákvæmlega engu málu 

hvort þú ert kona eða karl og það er eitthvað sem maður verður dálítið glaður yfir. Ég til 

dæmis er kona sem er alla ævi búin að vinna í störfum úti í samfélaginu bæði sem 

blaðamaður og kennari og í sjónvarpi líka og heilmikið í félagsmálum. Ég held ég geti sagt 

með réttu að hvergi nokkurs staðar sem ég hef verið í vinnu eða tekið þátt í störfum, hefur 

verið eins mikið jafnræði eins og í Ásatrúarfélaginu. Því það skiptir bara nákvæmlega 

engu máli hvaðan þú kemur eða hver þú ert ef þú bara stendur þig.
33

 

 

Þessu til stuðnings má nefna að það er lítið rætt innan félagsins hvort allsherjargoði sé 

kona eða karl, eða hvort kynið gegni starfi goða um allt land.  

Hugmyndin um hina sjálfstæðu norrænu konu er engann veginn ný af nálinni og 

sérstaklega sú hugmynd að konur á Norðurlöndum hafi haft miklu hærri samfélagsstöðu fyrir 

kristni en eftir kristni. Ólafía Einarsdóttir sagnfræðingur rannsakaði stöðu kvenna á tímum 

heiðni og fram yfir kristnitöku á Íslandi. Í rannsókninni færir hún rök fyrir því að konur hafi í 

raun haft meiri réttindi og verið mikilsmetnari en síðar varð og að staða þeirra í samfélaginu 

hafi verið metin til jafns við stöðu karla. Hún talar sérstaklega um lyklavöldin sem konur höfðu 

á þjóðveldisöld. Konur hafi ráðið innanstokks og karlar utanstokks. Þessi hlutverk hafi verið 

metin til jafns og telur hún til fjölda mörg dæmi því til stuðnings. Hins vegar hafi seinni tíma 

greining sagnfræðinga á hinu opinbera lífi og svo einkalífi fólks frá þessum tíma fært 

konurnar stalli neðar en þær í raun og veru voru. Þannig hafi hið opinbera líf þótt merkilegra 

og verðugara til rannsókna, enda betur skrásett, en einkalífið, þar sem konur voru við 

stjórnvölinn.34 Það er því ekki endilega goðsaga að konur hafi verið rétthærri. Stefanie 

Schnurbein talar einnig um kvenréttindi og jafnrétti fyrir kristni: 

 

Það er nær samdóma álit fræðimanna, þótt frekar óljóst sé orðað, að konur hafi í raun 

haft háa samfélagsstöðu á Norðurlöndunum, og að áhrif kristni hafi eyðilagt þessa stöðu 

og að nútímasýn vestrænna samfélaga á jafnrétti og réttlæti sé hinni heiðnu sýn að þakka. 

Ástæðan fyrir því að þessi sjónarmið eru svo sjaldan dregin í efa innan ásatrúar gæti verið 

sú að þau eru úbreidd í öðrum sviðum líka, til dæmis í andlegum kvennahreyfingum eða í 

andlegri umhverfishyggju (e. eco-spiritualism), og að þau séu orðin hluti af (sjálfs-)sýninni 

á Norðurlandabúa. Það hafa orðið hluti af trú Norðurlandabúa á sérstöðu sína, að þeir búi 

að langri hefð jafnréttis og réttlæis. Það er því auðvelt að setja þessa nútímalegu trú á 

sérstöðuna á traustan sögulegan grunn.
35

 

                                                
33

 Sama. 
34

 Ólafía Einarsdóttir, „Staða kvenna á þjóðveldisöld. Hugleiðingar í ljósi samfélagsgerðar og efnahagskerfis.“ Bls. 
7-30 
35

 „There is an almost unanimous, although rather vaguely formulated consensus that women indeed held a high 
social position in Nordic societies, that the influence of Christianity is to blame for that high regard’s demise, and 
that contemporary Western societies principles of equality and justice are to be attributed to the survival of such 
Heathen traditions. The reasons why these opinions are so rarely questioned within Asatru must be sought in the 
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2.3.4. Internetið og samfélagsmiðlar 
Með tilkomu internetsins hafa heiðin trúfélög náð að komast betur í tengsl við líkt 

þenkjandi fólk sem leita sér þekkingar um ásatrú. Ásatrúarfélagið á Íslandi heldur úti 

heimasíðu36 þar sem hægt er að afla sér helstu upplýsinga um félagið. Þar er hægt að lesa 

lög félagsins, lesa um siðinn og nálgast meira fræðsluefni. Einnig er Ásatrúarfélagið á 

Facebook37 en lítið er að gerast þar annað en að viðburðir í húsnæði félagsins eru auglýstir. 

Viðburðirnir eru alls konar námskeið, leshópar, siðfestufræðsla og blót um allt land. Jóhanna 

Harðardóttir taldi að ekki væri hægt að halda því fram að internetið eða samfélagsmiðlar 

hefðu mikil áhrif á fjölgunina innan félagsins, „vegna þess að við erum svo sem ekkert mikið í 

miðlun. Bara alls ekki.“38 Það má þó alveg vera að þótt Ásatrúarfélagið sjálft haldi því fram að 

það trani sér ekki fram í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum, þá geri félagsmenn þess það eða 

þeir sem taka þátt í trúarathöfnum á vegum félagsins. Ásatrúarfélagið hefur vígsluathafnir, 

nafngjafir og siðfestuathafnir. Ég leyfi mér að fullyrða að þessar athafnir eru festar á 

ljósmyndir og fjöldinn allur af þeim ratar á samfélagsmiðlana. Þannig er ásatrú orðin meira 

áberandi á internetinu og samfélagsmiðlum en áður var.  

 

2.3.5. Fjölgun ferðamanna og vinsældir víkinga 
Þegar ég ræddi við Fjölni Geir Bragason húðflúrara um húðflúr með heiðnum táknum 

nefndi hann sérstaklega hve margir ferðamenn kæmu á stofuna til hans til að fá sér eitthvað 

heiðið húðflúr. Fjölnir benti mér á að einhver hluti þessara ferðamanna sækti sérstaklega í 

það sem þykir íslenskt, eins og fúþark-rúnir og heiðna töfrastafi. Það hefur líklega ekki farið 

fram hjá neinum að ferðamönnum hefur fjölgað mikið á Íslandi á síðustu árum. „Já, við erum 

að selja okkur mikið sem víkingar. Þú veist „viking“-þetta og „viking“-hitt. Það er ekkert að 

ástæðulausu og þeir sjá það alveg og gera sér grein fyrir því og finnst það svakalega svalt.“39 

Josh Rood, meistaranemi í norrænni trú, nefndi einnig vinsældir Íslands, vinsældir 

ævintýrabókmennta, bíómynda og þátta og aukinn áhuga á víkingamenningu. Hann nefndi 

það sem hugsanlega ástæðu fyrir fjölgun innan félagsins, en vildi þó ekki alhæfa um að það 

væri eina ástæðan.  

                                                                                                                                                   
fact that they are also widespread in other milieus, for example, in the spiritual women’s movement or in eco-
spirituality, and that they have found their way into idealizing (self)perceptions of the Scandinavian countries. 
They have become part of Scandinavian exceptionalism, according the North a particular tradition of equality and 
justice. It is thus easy to reconfigure the older stereotype of the high position of women in the pre-Christian North 
as a means of granting this modern exceptionalism a deep historical basis.“ Schnurbein, Norse Revival, bls. 227. 
36

 Heimasíða Ásatrúarfélagsins: https://asatru.is/. 
37

 Facebook-síða Ásatrúarfélagsins: https://www.facebook.com/asatruarfelagid/. 
38

 Viðtal við Jóhönnu Harðardóttur, 15. mars 2017. 
39

 Viðtal við Fjölni Geir Bragason, 24. mars 2017. 

https://asatru.is/
https://www.facebook.com/asatruarfelagid/
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Lítum á sögu Íslands: Ísland hefur sótt í norrænar goðsagnir hér og þar, hefur sótt í 

arfleifð landnámsmannanna. En ég held að það sé bara mjög nýlega sem fólk byrjaði með 

allt þetta víkingatal. Og ég held reyndar að það hafi, mjög líklega, með ferðaþjónustuna að 

gera.[...] Ísland hefur auglýst sig sem óspillt land en líka sem land víkinganna [...] svo það 

er mikið af víkingaklisjum í íslenskri dæmurmenningu núna og ég held að það hafi dregið 

athygli að Ásatrúarfélaginu. En ég held að það sé ekki aðal ástæðan fyrir því að fólk gangi 

í Ásatrúarfélagið.
40

 

 

Ævintýrasögur verða líka stöðugt vinsælli og tekur Josh dæmi um sjónvarpsþáttaröðina 

Vikings sem er gríðarlega vinsæl og segir sögu víkingsins Ragnars Loðbrókar og fjölskyldu 

hans. Ævintýrasögur hafa sótt í norræna arfleifð og norrænar bókmenntir og er þar skemmst 

að minnast á ævintýraheims Tolkiens. Borðspilið Dungeons and Dragons er byggt að 

einhverju leyti á ævintýraheimi Tolkiens  og þannig á norrænni goðafræði. „Og þar með er 

ekki sagt að ásatrú sé ævintýraheimur, en það er tenging þarna á milli. Þetta sækir allt í og 

dásamar gamlar goðsagnir, gamla þjóðtrú. Og þetta er önnur leið til að eiga við hinn 

ósýnilega heim, fremur en í gegnum hina hefðbundnu kristnu linsu.“41 

 

2.4. Norræn menning 
Þegar rætt er um ásatrú er nær ómögulegt að hundsa það að menning og menningararfur 

eru mjög bundin við ásatrú. Líkt og í fleiri heiðnum trúarbrögðum er ekki hægt að tala um trú í 

þeim skilningi sem við hugsum um kristni. Heiðin trúarbrögð byggjast fremur á hefð, siðum 

og menningu fólksins sem þau iðka. Þannig er tenging á milli allra heiðinna trúarbragða, allt 

frá trú frumbyggja Norður-Ameríku til forn-rómverskra og forn-grískra trúarbragða og jafnvel 

til hindúisma.42 Jóhanna Kjalnesingagoði sagði að fyrir hana væri erfitt að skilja á milli 

norrænnar menningar og ásatrúar. Það er þó ekki nauðsynlegt að lifa og hrærast í norrænni 

menningu til að vera heiðinn. Hina heiðnu hugsun er hægt að finna alls staðar í heiminum.  

 

Maður veit svo sem aldrei hvort kom á undan, eggið eða hænan, skilurðu, en það að 

vera heiðinn er eitthvað sem liggur inni í sjálfum manni. Ég er stundum spurð að því 

hvenær ég hafi orðið heiðin og ég svara alltaf: Sko, ég varð ekkert heiðin, ég bara fæddist 

                                                
40

 “If we look at Icelandic history: Iceland has here and there drawn on Norse myths, drawn on a heritage of the 
landnámsmenn. But I think it is only really recently that people started to see this whole viking rhetoric and I 
actually think it has to do, strongly with tourism and [...]. Iceland has promoted itself as being pristine place but 
also being the land of vikings [...]. So there is a lot of cheese gimmicky vikingness in popular Icelandic culture 
right now and I think that has drawn a bit of attention to the Ásatrúarfélag. But I don‘t think that is one of the main 
reasons people are joining the Ásatrúarfélag.“ Viðtal við Josh Rood, 14. febrúar 2017. 
41

 “And that is not to say that ásatrú is a fantasy, but there is a connection. They are all drawing on and 
romaticizing old myths and old folklore and a different way to relate to the unseen world than through the 
traditional Christian lens.“  Viðtal við Josh Rood, 14. febrúar 2017. 
42

 Viðtal við Josh Rood, 14. febrúar 2017. 
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þannig. Þetta er eitthvað sem er innbyggt í sálu manns þegar maður fæðist. Eflaust er það 

bæði tengt menningu og landi, bara náttúrunni og landi. Þetta er eitthvað sem maður 

ræður ekki við í sjálfu sér, þetta er bara í manni.
43

 

2.4.1. Húðflúr og hönnun  
Ég ákvað að líta eftir heiðnum táknum, eða norrænum táknum í umhverfinu. Það sem mér 

datt fyrst í hug var íslensk hönnun. Í safnabúð Þjóðminjasafnsins er allt morandi í vörum sem 

eru innblásnar af norrænni menningu. Sumar vörurnar eru sérhannaðar fyrir Þjóðminjasafnið. 

Ég horfði sérstaklega til listar og tónlistar. Mér var bent á að rúnaletur hefði notið aukinna 

vinsælda á síðustu árum. Fjölnir Bragason, húðflúrslistamaður á Íslenzku húðflúrstofunni, 

segir að rúnaletur og heiðin húðflúrstákn njóti vaxandi vinsælda núna. Sérstaklega sæki 

útlendingar í að fá heiðnar húðflúrsmyndir á sig. Hins vegar hafi sá stimpill fylgt fúþark-

rúnaletrinu að það tengist einhvern veginn kynþáttafordómum, eins og rætt verður hér á eftir. 

Þess vegna bregði sumir viðskiptavina hans á það ráð að fá sér hrafna eða ægishjálm frekar.  

Íslenskir hönnuðir og listamenn sækja oft innblástur í menningu og náttúru. Í vörumerkinu 

ihanna hefur hönnuðurinn notað form hrafnsins. Gripurinn varð mjög vinsæll og er á flestum 

íslenskum heimilum í dag. Hér er að sjálfsögðu átt við Krumma, sem hangir úti í glugga á 

fjölmörgum heimilum sem heimilisprýði. Íslenskar safnabúðir eru líka duglegar að framleiða 

vörur sem eru innblásnar af norrænni menningu. Mikið af vörum í safnabúð 

Þjóðminjasafnsins eru eftirlíkingar af safnkosti úr grunnsýningunni en inn á milli má líka 

rekast á nýja íslenska hönnun sem hefur fengið náð fyrir augum vörustjóra búðarinnar. 

Úrvalið er þó ekki einungis bundið við heiðna menningu, heldur aðallega kristna eða norræna 

menningu. Til dæmis velti listamaðurinn og hönnuðurinn Sigurður Oddsson, SiggiOdds, því 

fyrir sér í hönnunarmars 2017 hvernig Ísland liti út í dag ef ekki hefði verið tekið upp latneskt 

letur.44 Miðað við vinsældir víkinga og þess sem þykir heiðið í ferðamannaiðnaðinum á 

Íslandi, mætti ætla að fleiri hönnuðir og listamenn sæktu sér innblástur í þá áttina. Það verður 

spennandi að fylgjast með því í framtíðinni. 

2.4.2. Tónlist  
Ásatrú hefur verið tengd við sigra víkinga, bardaga og blóð. Víkingatengingin þykir 

karlmannleg, en oftast er litið fram hjá náttúrutengingunni. En eins og línuritin hér að framan 

sýna telja æ fleiri konur að ásatrú sé ekki bara fyrir karlmenn. Konur ganga í Ásatrúarfélagið í 

auknum mæli, þótt enn séu karlmenn í miklum meiri hluta.  

En bardagar og blóð þykja aðlaðandi söngefni, að minnsta kosti ef spilaður er 

víkingametall eða black metal. Á Íslandi er fjöldinn allur af hljómsveitum sem spilar black 

                                                
43

 Viðtal við Jóhönnu Harðardóttur, 15. mars 2017. 
44

 Eyeondesign.aiga.org. 9. mars 2017. „How Ancient Viking Grafitti Inspired an Icelandic Designer to Resurrect 
Runes.“  https://eyeondesign.aiga.org/how-ancient-viking-grafitti-inspired-an-icelandic-designer-to-resurrect-
runes/. Sótt 20. apríl 2017. 

https://eyeondesign.aiga.org/how-ancient-viking-grafitti-inspired-an-icelandic-designer-to-resurrect-runes/
https://eyeondesign.aiga.org/how-ancient-viking-grafitti-inspired-an-icelandic-designer-to-resurrect-runes/
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metal þótt fæstar þeirra komist í almenna spilun hjá útvarpsstöðvunum. Enn minna hefur 

borið á hljómsveitum sem hafa spilað víkingametal. Þar má þó helst nefna hljómsveitina 

Sólstafi sem byrjaði sem nokkurs konar víkingametal-hljómsveit en fjarlægðist þá stefnu 

síðar. Skálmöld er í dag ein þekktasta víkingametal-hljómsveitin á Íslandi, þar sem 

söngvarinn syngur með dimmri röddu undir þéttum takti frá bassatrommu og miklum 

gítarhljómi. Í textunum er sungið um bardaga, blóð, dauða og ferðir til Valhallar. Þetta er 

mjög vinsæl tónlistartegund um allan heim og Skálmöld hefur notið góðs af því að vera frá 

Íslandi og spila þessa tegund tónlistar, eins og kom fram í tilvitnun í Snæbjörn Ragnarsson 

hér að framan. Þessi tónlistarstefna hefur lengi verið bundin við þá ímynd af ásatrú sem 

almenningur hefur, hvort sem tónlistarfólkið er heiðið eða ekki.45 Snæbjörn Ragnarsson segir 

að hann hafi lengi gengið með þá hugmynd að stofna víkingametal-hljómsveit. „Ég held ég 

hafi strax verið með uppi á borði að nota víkinga eitthvað, sem er tónlistarstefna og mér 

fannst alveg fáránlegt að væri ekki hérna.“46 Innblástur í textana segir Snæbjörn að sé ekki 

einungis ásatrú, heldur víkingatíminn, bardagar við dreka og ævintýraheimur sem hann 

sjálfur býr til, sem sé blanda af ævintýraheimi Tolkiens, Ásaheimi og Dungeons and Dragons. 

Þessu blandi hann saman þegar hann skrifar textana þó nokkrir textar séu greinilega sóttir í 

Ásaheim. Hann sjálfur sé þó algerlega trúlaus þótt hann sé í Ásatrúarfélaginu.47  

Um allan heim er þó sótt í hetjusögur um víkinga, og fjölmargar tónlistarhátíðir um allan 

heim eru tileinkaðar þessari tónlistartegund.  

2.5. Íslendingasögur og Snorra-Edda 
Eins og áður sagði hefur ásatrúarfólk í miklum mæli nýtt sér nútímarannsóknir á járnöld til 

að fá betri sýn á siðinn og iðkun hans. Meðal þess sem hefur verið rannsakað eru 

Íslendingasögurnar og Snorra-Edda. Íslendingasögurnar þykja gefa nokkuð raunsanna mynd 

af lífi fólks á víkingaöld og Snorra-Edda hefur varðveitt hugmyndir um heimsmynd úr 

heiðnum sið fram til okkar tíma. Eins og Stefanie Schnurbein og Josh Rood benda þó 

réttilega á eru sögurnar skrifaðar um 2-300 árum eftir kristnitöku af kristnum mönnum. Það er 

alltaf möguleiki á því að skrifin hafi smitast af kristnum hugsunarhætti.  

 

2.6. Þjóðernishyggja og kynþáttafordómar 
Eftir að flóttamenn fóru að streyma til Evrópu frá Miðausturlöndum og Afríkiríkjum á borð 

við Eþíópíu og Nígeríu frá aldamótunum 2000 hefur borið mjög á hægri öfgum á 

Vesturlöndum. Eftir það sem nú virðist aðeins stutt hvíld (frá lokum seinni heimsstyrjaldar) frá 

kynþáttahyggju og öfgaþjóðernishyggju, virðast þau viðhorf eiga upp á borð hjá fjölda manns 
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aftur. Ótti við íslam og múslima hefur aukist og fordómar gegn samkynhneigðum líka. Í 

kjölfarið hafa sprottið upp hægri öfgahópar, bæði í Skandinavíu og annars staðar, með það 

markmið að vernda menningu landsins, æskuna og konur. Popúlískir stjórnmálaflokkar hafa 

notið vaxandi fylgis í Frakklandi, Belgíu, Hollandi og Þýskalandi. Íbúar Bretlands hafa kosið 

að segja sig úr Evrópusambandinu. Hinum megin Atlantsála hefur Donald Trump komist til 

valda í Bandaríkjunum og hefur á þeim stutta tíma, sem hann hefur stjórnað þegar þetta er 

skrifað, sýnt að hann ætlar ekki að vera opinn gagnvart annars konar menningu heldur ætlar 

hann að stjórna með ótta og bönnum. Kynþáttafordómar og öfgahægristefni hefur líka látið á 

sér kræla í Skandinavíu og á Íslandi.48  Það er því nokkuð ljóst, án þess að ég fari að greina 

það eitthvað frekar hér, að vindar eru að breytast á Vesturlöndum, umburðarlyndi gagnvart 

aðkomufólki með aðra siði fer minnkandi. 

Eins og áður hefur verið sagt hefur ásatrú verið bendluð við kynþáttafordóma og 

þjóðernishyggju. Allt íslenskt ásatrúarfólk, sem ég hef rætt við, harmar þessa tengingu. 

Hugmyndin um að ásatrú sé á einhvern hátt tengd kynþáttafordómum á sér rætur í 

þjóðernislegum hugmyndum Þjóðverja frá miðri nítjándu öld. Menning víkinga var upphafin, 

bardagar og blóð voru áberandi í umræðu um ásatrú og heiðni. Þá voru þessar hugmyndir 

notaðar til að upphefja hið norræna og hinn hvíta kynstofn, að hann væri öllum öðrum 

kynstofnum betri. Allt frá 1970 hafa ásatrúarfélög um allan heim reynt að berjast gegn 

þessari sýn á siðinn.49 En það er erfitt að fræða þegar fólk þarf sjálft að sækjast eftir 

fræðslunni. Í starfsreglum Ásatrúarfélagsins 2. lið, 6.gr., segir að heimilt sé og sjálfsagt að 

fræða aðra um Ásatrúarfélagið og heiðinn sið en trúboð sé ósiður.50 Fólk þarf því að kalla 

eftir því sjálft að fá fræðslu um félagið og leita eftir því sjálft.  

Hugsanlega er það þess vegna sem enn virðist kræla á þessum hugmyndum um yfirburði 

hvíta kynstofnsins hjá sumum sem eru forvitnir um ásatrú eða vilja færa sér í nyt það orðspor 

sem ásatrú hefur hjá almenningi. Samtökin Hermenn Óðins hafa það að yfirlýstu markmiði 

sínu að vernda umhverfi sitt, og þá sérstaklega konur og börn, gegn ofbeldi flóttamanna og 

innflytjenda. Samtökin voru stofnuð árið 2014 í Finnlandi og hafa síðan dreifst um allan heim. 

Sé nafn samtakanna slegið inn í leitina á Facebook skjóta fjölmargir hópar upp kollinum, til 

dæmis Hermenn Óðins í Brasilíu, Ástralíu, Argentínu og Kanada. Norska ríkisútvarpið, NRK, 

skrifaði ítarlega fréttaskýringu um samtökin í Noregi. Þar kom meðal annars fram að 

fjölmargir félagar í hópum Hermanna Óðins hafa tengsl við hægri öfgahópa.51 Allflest 

ásatrúarfélög hafa í marga áratugi reynt að berjast gegn þessu orðspori. Samtök líkt og 
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Hermenn Óðins eru ekki byggð á trúarlegum grunni heldur er frekar reynt að upphefja 

norræna arfleifð og segja hana eitthvað betri en það sem kemur annars staðar frá.  

2.6.1. Þjóðernishyggja á Íslandi og tengsl við Ásatrúarfélagið 
Þegar ég byrjaði að vinna að verkefninu hafði ég þá hugmynd að fjölgunina innan 

Ásatrúarfélagsins væri að einhverju leyti hægt að útskýra með þjóðernishyggju sem blossaði 

upp í íslensku samfélagi í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Þótt mikil fjölgun hafi verið í 

félaginu síðan 2008 er ekkert sem bendir til að hægt sé að rekja hann beint til hrunsins. 

Vöxtur innan félagsins hefur verið nokkuð stöðugur síðan um aldamót og virðist að einhverju 

leyti heldur bundinn við hneyklismál innan þjóðkirkjunnar þótt það sé ekki eingöngu hægt að 

útskýra hann með því. Ásatrúarfélagið hefur einnig fengið meiri fjölmiðlaumfjöllun á síðustu 

árum eftir að tekin var ákvörðun um að reisa hof félagsins í Öskjuhlíðinni. 

Því er þó ekki að neita að menning og norræn arfleifð er mjög bundin við ásatrú á Íslandi. 

Þægilegast er að líta á markmið Ásatrúarfélagsins þar sem segir í 1. lið, 3. gr.: Ásatrúarmenn 

sameinast um heitið: „Hefjum til vegs fornan sið og forn menningarverðmæti.“ Jóhanna 

Harðardóttir útskýrði þessa klausu sem svo: 

 

Þetta er bara hluti af því að þekkja bakgrunninn í ásatrú, því bókmenntirnar okkar; úr 

þeim koma til dæmis norrænu goðin og þessar sögur. Og þetta er bara eins og hver önnur 

menning og við verðum bara að þekkja það. Allar þjóðir þurfa að þekkja sína menningu. 

Við megum ekki tapa menningunni. Hún er eitthvað sem er alls staðar í heiminum og hver 

þjóð ber ábyrgð á sinni menningu, fyrir bæði sjálfa sig og eins fyrir aðra. Og þetta er 

nákvæmlega það sem við erum að gera í Ásatrúarfélaginu. Það er: Að halda lifandi 

þessari fornu menningu. Þetta skiptir bara nokkuð miklu máli.
52

  

 

Í viðtali við Óttar Ottósson kom fram viss undrun á því að það skuli vera til Ásatrúarfélög 

um allan heim; fólkið skorti landslagið og menningarlegan bakgrunn til að skilja hana 

nægilega vel. „Þetta er óaðskiljanlegur hluti af norrænni menningu, og það gildir fyrir sjálfan 

mig eingöngu.“ Stefanie Schnurbein talar um menningarlega fordóma í þessum sambandi.  

 

Sú hugmynd að norræn goðafræði sé óaðskiljanlegur hluti af norrænni menningar- og 

trúararfleifð, og að Norðurlandabúar eigi þannig lögmætara tilkall til gamalla norrænna 

heimilda, varpar stundum rýrð á tilkall annarra þjóða, einkum bandarísks ásatrúarfólks. 

Sumir heiðnir Norðurlandabúar saka systursamtök sín í Bandaríkjunum um að fella 

                                                
52

 Viðtal við Jóhönnu Harðardóttur, 15. mars 2017 



  

26 

dulspeki inn í ásatrúna, að vera of mikið undir áhrifum Wicca, eða hafa „séð ljósið í 

ásatrúnni“, svo félagsmenn þar um slóðir hámi í sig allar hugsanlegar heimildir.
53

 

 

Þegar Jóhanna Harðadóttir var spurð að því hvort landslag og menning væri 

óaðskiljanlegur hluti af því að vera ásatrúar sagðist hún hafa snúið baki við þeirri skoðun.  

 

[É]g þekki fólk sem hefur komið hingað frá öðrum löndum og gjörólíku landslagi og er 

samt með okkur í Ásatrúarfélaginu og hugsar nákvæmlega eins og við. Þannig að ég er 

ekki lengur sannfærð um að svo sé. En vissulega hefur það áhrif, alla vega í mínu tilfelli. 

Ég er alveg viss um að landið mitt og þetta umhverfi í kringum mig hjálpar mér í þessari 

heiðnu hugsun. Þetta er náttúrlega grunnurinn. Úr þessu sprettur þessi trú. En hins vegar 

er það vitað að norrænu goðin þau eiga ættir að rekja miklu aftar í sögunni en hérna á 

Norðurlöndum og koma kannski frá Austur-Evrópu eða hvaðan sem er. Ég held að það sé 

erfitt að tengja þetta við stað eða menningu.
54

 

 

Hér talar hún um hina heiðnu hugsun, sem er í raun sameiginleg öllum heiðnum 

trúarbrögðum, það er tenging við náttúru og virðing fyrir náunganum og jörðinni. Andrea 

Ævarsdóttir, fimm barna móðir og félagi í Ásatrúarfélaginu, talaði um hve umburðarlynt 

félagið er.  

 

Samfélagið í Ásatrúarfélaginu er rosalega gott. Það er ofsalega mikil fjölbreytni. Það er 

alls konar fólk í Ásatrúarfélaginu. [...] Það hefur einmitt helst [...] ef það koma einhverjir 

sem eru með öfgakenndar þjóðernisskoðanir, sem að fólk hefur bara einfaldlega verið 

skotið í kaf og jafnvel beðið um að yfirgefa svæðið.
55

 

 

Íslendingar með þessar öfgakenndu skoðanir sækja þó sjaldnast í félagsskapinn í 

Ásatrúarfélaginu. Orðspor félagsins hefur ekki verið þess háttar í gegnum tíðina.  

 

Þetta er bara eitthvað sem við nánast þekkjum ekki. [...] Eflaust koma einhverjir inn í 

félagið með því hugarfari að, ja, halda það að þarna sé eitthvað hægt að viðra sína hægri 

öfgar stefnu en það hlýtur að fara út jafnóðum aftur vegna þess að við bara höfum aldrei 
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lent í þessu og við erum bara svo heppin á Íslandi að fólk veit það að við erum bara ekki 

þar.
56

 

 

Túlkun á því hvernig á að iðka siðinn eða hverju á að trúa er mjög breytileg eftir því hvern 

innan Ásatrúarfélagsins maður spyr. Hver og einn hefur sína sýn á siðinn og hver og einn 

iðkar hann út frá eigin tilfinningu. Ásatrú er þó tengd norrænni menningu og verður það alltaf, 

það er eðli heiðninnar. Það breytir því hins vegar ekki að fólk innan Ásatrúarfélagsins er 

tilbúið að taka á móti hverjum sem er og gerir það með opnum huga.  

2.6.2. Ásatrúarhofið 
Á því hefur borið að erlendir gestir hafi komið inn á fundi félagsins eða sent bréf þar sem 

viðraðar hafa verið kynþáttafordómar Þessu tekur íslenska Ásatrúarfélagið alls ekki vel og 

það var sama hver var spurður: Hægri öfgaskoðanir og fordómafullar, eru ekki velkomnar 

innan félagsins. Jóhanna Harðardóttir segir að þetta sé þó þekkt vandamál: 

 

[Við] vitum að sums staðar tengist þetta þessari heiðnu hugsun, kannski ekki ásatrú 

sem slíkri en þessari heiðni. Hvaðan fólk sækir það, það veit ég ekki. Því þekkjandi 

sögurnar okkar og bókmenntirnar og þaðan sem þetta er upprunnið úr [úr norrænni 

menningu], þá er þetta bara engin tenging. Þessir norrænu guðir, þetta er náttúrlega bara 

misjafn hópur. Og í raun og veru, ef þú trúir á norrænu guðina þá geturu ekki verið rasisti í 

leiðinni. Það bara passar ekki. Guðirnir komu úr ýmsum áttum [...]. Þarna voru guðir og 

gyðjur og þessir guðir voru meira að segja ekki með sama hörundslit. Þeir voru fatlaðir og 

þeir voru mislyndir og höfðu sína kosti og galla, svona rétt eins og ég og þú, og trú á 

þvílíkar verur getur náttúrlega aldrei samrýmst rasisma. Það bara passar engan veginn.
57

 

 

Þá kom einnig fram í viðtalinu að viðhorf annarra Íslendinga til Ásatrúarfélagsins eru alls 

ekki þau að þar séu fordómafullir hægri öfgamenn á ferðinni.  

Við vinnslu þessa verkefnis var kallað eftir því að fá að lesa nokkur bréf sem 

Ásatrúarfélagið hefur fengið í gegnum árin frá, meðal annarra, bandarískum föngum. Í 

skriflegu svari frá Hilmari Erni allsherjargoða var mér bent á að bréfin fengju sjaldnast að rata 

í skjalasafn félagsins. Þau enduðu flest ferð sína í pappírstætaranum á skrifstofunni. Innihald 

bréfanna væri oftast beiðni um bækur, lestrarefni á ensku og Þórshamra eða önnur trúartákn. 

Þessi bréf kallar hann amerísk fangabréf. Önnur tegund af bréfum eru hótunarbréf sem „hafa 
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einnig farið í pappírsendurvinnslu og við nennum ekki að eyða tíma okkar í að rífast við 

þessa háværu einstaklinga á netinu.“ 58 

Í fréttagrein á visir.is kom fram að það væri ekki óalgengt að ofstækisfólk af þessu tagi 

hefði sterkar skoðanir á því hvernig Íslendingar iðka ásatrú. Sérstaklega þykir miður hve 

frjálslynt Ásatrúarfélagið er í málefnum samkynhneigðra.59  

Eftir að tilkynnt var um byggingu Ásatrúarhofs í Öskjuhlíðinni fékk Ásatrúarfélagið 

haturspóst frá erlendu fólki sem telur sig ásatrúar eða telur sig vera heiðið. Skoðanir þess eru 

í flestum tilvikum mjög skyldar hinni rómantísku hugsun þjóðernishreyfinga í Þýskalandi fyrir 

seinni heimsstyrjöld. Þessu fólki, sem telur sig vera af norrænum uppruna og því „eiga“ trúna, 

gremst hve umburðarlynt Ásatrúarfélagið á Íslandi er. Meðal þess sem hefur verið efni 

póstsins eru hótanir um að „endurhelga“ og „hreinsa“ hofið af áhrifum umburðarlyndis, þegar 

það verður fullbúið. Í viðtali við Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoða, í Iceland Magazine 

kemur fram að hann harmi það að erlent fólk finni sig knúið til að gagnrýna það sem gengur á 

Íslandi, með þeim gildum sem þetta erlenda fólk viðheldur sjálft. Upp úr 1980 hafi 

Ásatrúarfélagið skorið á öll tengsl við erlend félög vegna þessa, til að færa sig enn frekar frá 

fordómafullum hugmyndum.60 
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3. Val á miðli 
Verkefnið var valið með það í huga að það yrði að útvarpsþáttum. Í náminu hef ég kynnst 

því hve skemmtilegt útvarpið getur verið. Með útvarpinu er hægt að virkja ímyndunarafl 

hlustenda, skapa andrúmsloft og segja sögur á fjölbreyttan hátt. Það er mjög skemmtilegt að 

búa til myndir í huga hlustenda og segja sögur með hljóði fremur en mynd. Það er hægt að 

segja hvað sem er með hljóði, sé það rétt gert. Einnig er mikið auðveldara að vinna með 

hljóð en að vinna með hljóð og mynd. Það er léttari miðill þar sem hægt er að segja meira 

með hljóðum og orðum. Það er auðveldara að komast á milli staða með einn hljóðnema og 

það hefur ekki eins mikil fælingaráhrif og myndavélar á sumt fólk sem er óöruggt fyrir. 

Myndavélar og ljós geta í mörgum tilvikum fælt fólk frá því að taka þátt í viðtölum. Hægt er að 

nota meira af viðtölunum þar sem þau takmarkast ekki af því myndefni sem er til.  

Útvarp er að mínu mati mjög vanmetinn miðill. Þegar hlustað er á útvarp er auðvelt að 

gera eitthvað annað meðfram hlustuninni. Að mínu mati er útvarpið miðill sem fær ekki að 

njóta sín á Íslandi. Aðeins tvær útvarpsstöðvar leggja upp úr því að hafa vandaða 

útvarpsþætti, þar sem ekki er eingöngu spjallað við fólk um daginn og veginn. Það eru  Rás1 

og Rás2 og þar stendur Rás1 enn framar í framleiðslu fræðsluefnis og annars fyrir útvarp. 

Útvarpsþáttagerð á Rás1 er vönduð og efnistök eru góð. Því er þó ekki að neita að þættirnir 

eru margir hverjir keimlíkir. Ætlunin er að koma þáttunum í spilun á Rás 1 eða í netvarpi 

Kjarnans, þegar þar að kemur. 

Ef þættirnir fara í spilun á Rás 1 þarf að gæta að tímalengd hvers þáttar. Eftir klippingu 

þáttanna kom í ljós að hver þáttur er með mjög mismunandi tímalengd. Fyrsti þáttur er frá 

byrjun til enda um 30 mínútna langur, annar þáttur rúmlega 39 mínútur og þriðji þáttur aðeins 

um 23 mínútur. Ég geri mér grein fyrir ósamræminu. Hver þáttur endar á lagi og þáttur eitt og 

tvö enda á mjög löngum lögum. Fyrsti þáttur endar á lagi eftir Skálmöld sem er um fimm 

mínútna langt og annar þáttur endar á lagi með Sigur Rós og Steindóri Andersen sem er um 

10 mínútna langt. Hugsunin er að hægt sé að skrúfa niður í þáttunum þegar hentar svo þeir 

passi inn í dagskrá á Rás 1 og skapist meira samræmi í tímalengd þeirra. Fari þættirnir aftur 

á móti í spilun í netvarpi Kjarnans skiptir tímalengd litlu máli. Þá er það undir hlustandanum 

sjálfum komið að stoppa og spóla fram og til baka eins og honum sýnist.  

3.1. Fléttuþáttur/heimildarþáttur 
Í lokaverkefninu mínu langaði mig að gera tilraunir með miðilinn. Ég horfi til útvarpsþátta á 

borð við Radiolab, This American Life, Serial, Planet Money, BBC The Inquiry og fleiri þátta 

af svipaðri gerð. Þessir þættir eiga það allir sameiginlegt að vera heimildarþættir fremur en 

að vera eingöngu viðtalsþættir. Reynt er að upplýsa hlustendur um efni þáttanna á 

fjölbreyttan hátt og oft eru notuð umhverfishljóð eða annað til að vekja athygli og draga upp 
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myndir í huganum. Hljóð getur skapað mynd í huga hlustandans og skemmtileg framsetning 

á viðtölum getur gert efni þáttarins áhugavert og auðskiljanlegt.  

Í bókinni Radio Production eftir Robert McLeish segir:  

 

Heimildarþáttur byggist algjörlega á staðreyndum – skriflegum heimildum, heimildum 

sem hægt er að fletta upp, viðtölum og þess háttar. Tilgangur þeirra er að upplýsa, að 

koma til skila sögu eða aðstæðum þar sem fullkominn heiðarleiki er í hávegum hafður. 

Fléttuþáttur þarf aftur á móti ekki að byggjast algjörlega á heimildum, þar má vera tónlist, 

ljóð eða leikrit til að koma betur til skila meginefninu. [...] Þarna eru ekki alltaf skýr skil á 

milli og til að bæta enn frekar við ruglinginn er sambland af þessum tegundum – 

heimildafléttuþáttur, hálf-heimildarþáttur, heimildarleikritið og svo framvegis.
61

 

 

Þættirnir mínir verða því meira í ætt við heimildarþætti, en það verður reynt að koma til 

skila andrúmsloftinu meðal viðmælenda. Reynt verður að taka hlustandann með á staðina í 

huganum. 

Til að móta hugmyndina að þáttunum þurfti ég að gera upp við mig hvar ég, sem þulur og 

þáttastjórnandi, ætlaði að vera. Ætla ég að vera áberandi? Ósýnileg? Leiða hlustendur 

áfram? Ætla ég að segja sögu út frá sjálfri mér? Eða eiga þættirnir að vera ópersónulegir, 

það er að segja sagðir út frá staðreyndum? Dæmi um útvarpsþætti þar sem þáttastjórnandi 

er mjög áberandi eru þáttaraðirnar Serial. Sarah Koenig, þáttastjórnandi og blaðakona, leiðir 

hlustendur áfram, veltir fyrir sér spurningum með hlustendum. Öll útvarpsserían er um sama 

efni, eins konar rannsókn þar sem hlustandanum eru gefnar nýjar upplýsingar í hverjum 

þætti. Þættirnir eru byggðir á rannsóknarblaðamennsku sem í eðli sínu getur verið þurr á 

köflum en af því Sarah er eins nálæg í frásögninni og hún er, nær hún að halda hlustendum 

gjörsamlega helteknum við útvarpið. Við gerð minna þátta langaði mig að vera til staðar í 

þáttunum án þess þó að segja þættina út frá sjálfri mér og minni reynslu. Frekar verður 

stuðst við staðreyndir og heimildir. 

Í útvarpsþáttunum Radiolab er beitt mjög líflegum klippiaðferðum við framleiðsluna. 

Viðmælendur eru oft látnir tala í bakgrunni á meðan þulur eða þáttastjórnandi talar yfir 

viðtalið og útskýrir enn frekar hvað viðmælandinn er að segja. Gamansemi er áberandi í 

þáttunum, þegar það á við, og tilfinningar fá að njóta sín og snerta við hlustendum. Oft eru 

spiluð umhverfishljóð undir á meðan viðmælandi útskýrir eitthvað, og slík hljóð draga upp 

                                                
61

 „A documentary programme is wholly fact, based on documentary evidence – written records, attributable 
sources, contemporary interviews and the like. Its purpose is essentially to inform, to present a story or situation 
with a total regard for honest, balanced reporting. The feature programme, in the other hand, need not be wholly 
true in the factual sense, it may include folk song, poetry or fictional drama to help illustrate its theme. [...] The 
distinctions are not always clear-cut and a contribution to the confusion of terms is the existence of hybrids – the 
feature documentary, the semi-documentary, the drama-documentary, faction and so on.“ McLeish: Radio 
production, bls. 266. 
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mynd í huga hlustenda án þess þó að trufla boðskapinn frá viðmælandanum. Frekar má 

segja að það umhverfishljóðin útskýri enn frekar hvað viðmælandi á við, fylli upp í talið. 

Útvarpsþættirnir, sem verða afrakstur þessarar rannsóknar og viðtala, verða einhver 

blanda af heimildaþáttum og fléttuþáttum (e. feature). Ætlunin er að gera tilraunir með 

miðilinn. Tilraunir verða gerðar við klippingu á þáttunum og þáttastjórnandi verður nálægur í 

þáttunum.  
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4. Viðmælendur 

 

Við val á viðmælendum miðaði ég við að fá álit sérfræðinga og annarra sem hafa reynslu 

af heiðnum sið.  Þá reyndi ég einnig að gæta þess að hafa jöfn kynjahlutföll. Ég sóttist ekki 

eingöngu eftir því að tala við fólk innan Ásatrúarfélagsins, en í viðtölunum kom í ljós að allir 

viðmælendur eru skráðir í Ásatrúarfélagið. Ég tel það ekki koma að sök. Til að byrja með 

reyndi ég að hafa samband við Terry Gunnell þjóðfræðing við Háskóla Íslands. Hann hafnaði 

viðtali sökum anna en benti á tvo aðra hugsanlega viðmælendur, Josh Rood og Kára 

Pálsson.  

Eftir töluvert löng tölvupóstsamskipti við þá báða endaði það svo að Josh Rood, 

meistaranemi í norrænni trú við Háskóla Íslands, varð fyrir valinu. Hann gat einnig gefið aðra 

sýn á íslenska Ásatrúarfélagið og sett endurvakningu ásatrúar á Íslandi í alþjóðlegt 

samhengi.  

Í byrjun vinnuferilsins ræddi ég við Jóhönnu Harðardóttur, Kjalnesingagoða og staðgengil 

allsherjargoða. Upphaflega var ekki ætlunin að taka viðtal við hana fyrir þættina, en þar sem 

kynjahallinn var orðinn töluverður var rætt við hana. Hún varð fyrir valinu sem sérfræðingur 

innan Ásatrúarfélagsins á Íslandi, fremur en Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði 

Ásatrúarféalgsins.  

Einn af mínum fyrstu viðmælendum var Óttar Ottóson, sem er meðal annars fulltrúi 

Ásatrúarfélagsins á samráðsvettvangi trúfélaga á Íslandi. Af tæknilegum orsökum glataðist 

upptakan, en viðtalið sjálft gagnaðist vel sem heimildarefni og undirbúningur til að fá betri 

tilfinningu fyrir ásatrú á Íslandi. 

Einnig ræddi ég við Snæbjörn Ragnarsson, bassaleikara og textasmið Skálmaldar. Hann 

varð fyrir valinu af því hann er einn af stofnendum hljómsveitarinnar Skálmaldar sem er eina 

starfandi víkingametal-hljómsveit Íslands, að mínu viti. Hann gat gefið innsýn í 

kynþáttafordóma-hugsunarhátt sem tengist heiðni og ásatrú og einnig sérstöðu Íslands í 

augum annarra þegar kemur að heiðni og ásatrú.  

Fjölnir Geir Bragason, húðflúrari, varð fyrir valinu sem viðmælandi um húðflúr og vinsældir 

þess. Fjölnir er einn þekktasti húðflúrlistamaður landsins og hefur starfað við það í meira en 

tuttugu ár. Hann hefur því viðamikla þekkingu og reynslu af því hvernig smekkur fólks hefur 

breyst á síðustu árum. Hann ræddi mikið um hvernig ferðamenn sækjast í að fá rúnahúðflúr 

og hvernig álit á rúnaflúri hefur breyst á síðustu árum. 

Til að fá innsýn í daglegt líf einhvers í Ásatrúarfélaginu var rætt við Andreu Ævarsdóttur. 

Hún og maðurinn hennar eiga fimm börn sem þau hafa alið upp í trúleysi en innan 

Ásatrúarfélagsins. Þau sækja af og til blót á vegum félagsins. Tvö barnanna, tvíburabræður, 
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tóku siðfestu á vegum félagsins við fjórtán ára aldur. Þá mun dóttirin líklega taka siðfestu á 

vegum félagsins árið 2018. Lítillega var rætt við dótturina, Talíu, og annan tvíburann, Ísar.  

Allir viðmælendur mínir áttu það hins vegar sameiginlegt er að vera skráðir í 

Ásatrúarfélagið þótt þeir séu misvirkir. Flestir tala lítið um þátttöku sína í félaginu, segjast 

fremur trúlausir.  
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5. Vinnuferlið við verkefnið 

 

Í byrjun janúar bókaði ég fund með Jóhönnu Harðardóttur Kjalnesingagoða, til þess að 

móta hugmyndina að verkefninu enn betur. Með spjallinu fékk ég skýrari hugmynd um 

hvernig best væri að takast á verkefnið, en eftir það gerðist lítið. Veikindi hömluðu frekari 

vinnu við verkefnið um nokkurn tíma og því var byrjunin á verkferlinu svolítið skrykkjótt. Til 

dæmis var fyrsta viðtal við viðmælanda, viðtal við Óttar Ottóson, 31. janúar á kaffistofunni í 

Odda. Viðtal við Snæbjörn Ragnarsson fór fram 6. febrúar í fundarherbergi á vinnustað hans, 

auglýsingastofunni PIPAR/TBWA. Viðtal við Josh Rood fór fram 14. febrúar á Háskólatorgi. 

Þegar hér var komið hægðist svo um munar á verkefninu vegna annarra krefjandi verkefna. 

Það var erfitt að komast í gang aftur og því var leitað eftir fundi við leiðbeinanda sem ráðlagði 

heimildavinnu. Síðasta vika febrúar og fyrsta vika mars fóru því í heimildavinnu og samfara 

því var hafin vinna við greinargerð. Einnig bjó ég til beinagrind fyrir útvarpsþættina þar sem 

kom fram hvað væri umfjöllunarefni í hverjum þætti og viðmælendum raðað niður á þættina.  

Þar sem rannsóknin er að miklu leyti byggð á viðtölum við viðmælendur var þó fljótlega 

greinilegt að fleiri viðtala var þörf. Einnig tók ég eftir því að viðmælendur mínir hingað til voru 

allir karlmenn. Ég bókaði því viðtal við Jóhönnu Kjalnesingagoða, 15. mars,í þetta sinn til að 

taka upp fyrir útvarpsþáttinn, núna með öruggari markmið og betri mynd í höfðinu um hvað 

ég vildi fá fyrir útvarpsþáttinn. Eftir viðtal röltum við saman að hofinu sem er í túninu hjá henni 

og allt var tekið upp. Þannig fékk ég umhverfishljóð og gat komið viðmælanda til skila betur 

en ella.  

Næsta viðtal var við Andreu Ævarsdóttur og tvö af fimm börnum hennar. Viðtalið fór fram 

að heimili hennar í Grindavík 20. mars.  

Síðasta viðtal, sem tekið var fyrir þáttinn, var við Fjölni Geir Bragason, húðflúrlistamann og 

fór fram á Íslenzku húðflúrstofunni í Ingólfsstræti. Á meðan viðtalið fór fram flúraði Fjölnir á 

framhandlegg á viðskiptavini.   

Klipping á þáttunum fór fram í apríl. Fyrst bjó ég til handrit að þáttunum þar sem ég valdi 

út þær klippur sem ég ætlaði að nota. Ég skrifaði minn texta á sama tíma og úr urðu þrír 

heildstæðir þættir. Ég klippti hljóðskrárnar til þannig að það sem ég ætlaði að nota var vistað 

í forritinu Hindenburg Journalist, sem er einnig notað við klippingar. Á sama tíma ákvað ég 

hvernig umhverfishljóð ég skyldi nota og hvar. Sökum hæsis og veikinda komst ég sjálf ekki 

til að taka upp textann minn fyrr en í síðustu vikunni í apríl. Fyrsta upptaka mistókst þar sem 

hljóðklefinn var ekki nægilega góður. En eftir að upptaka var endurtekin daginn eftir á öðrum 

stað fékkst betri hjóðskrá sem hægt var að nota. Halldór Gíslason var á sama tíma fenginn til 

að lesa inn íslenska þýðingu á texta Josh Rood. Eftirvinnan var nokkuð einföld þar sem búið 

var að velja og klippa það sem með átti að nota og eingöngu þurfti að púsla saman 
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hljóðskránum í forritinu Hindenburg. Loka klipping á öllum þáttunum fór fram í fyrstu viku maí 

og voru sendir til leiðbeinanda 4. og 5. maí.  

5.1. Tónlist í þáttunum 
 

Ég vildi ekki nota popptónlist sem uppbrot í þáttunum. Miklu frekar vildi ég nota 

umhverfishljóð en komst fljótlega að því að umhverfishljóðin voru ekki nægilegt uppbrot og til 

að létta undir þáttunum myndi ég þurfa að nota tónlist. Hins vegar vildi ég ekki nota tónlist 

sem er vel þekkt heldur frekar eitthvað sem gæti verið í bakgrunninum og upphófst því mikil 

leit að réttu tónlistinni. Ég var fljót að komast að því að ég hafði það ákveðnar hugmyndir um 

hvernig ég vildi að þættirnir hljómuðu að ég var þvinguð til að semja tónlistina sjálf eða fá 

einhvern til að semja hana fyrir mig. Ég hafði því samband við Lindu Guðmundsdóttur í 

byrjun mars. Hún er á framhaldsstigi í söng í tónlistarskóla Félags íslenskra hljómlistarmanna 

(FÍH) og hefur gert tilraunir með að semja tónlist. Hún var til í að semja smástef fyrir þættina 

og fékk til þess fjórar vikur. Eftir fjórar vikur var hún komin með nokkrar hugmyndir að stefi og 

ein af þeim hlaut náð fyrir mínum eyrum og í sameiningu spunnum við nokkrar útgáfur af því 

stefi. Við notuðum tónlistarforritið GarageBand til að búa til stefið.  

Önnur tónlist í þáttunum er eftir Skálmöld, Steindór Andersen og Sigurrós, og Eivöru 

Pálsdóttur. Hver þáttur endar á lagi og vildi ég að lögin endurspegluðu að einhverju leyti efni 

þáttanna. Endað er á Skálmöld í fyrsta þætti af því spjallað er við Snæbjörn Ragnarsson, 

bassaleikara og textasmið Skálmaldar, í þeim þætti. Í öðrum þætti er talað um norræna 

menningu og endað á lagi með Steindóri Andersen og Sigurrós. Steindór Andersen er 

rímnamaður og Sigurrós hefur unnið mikið með fimmundir og íslenska tónlistararfleifð. 

Síðasti þátturinn endar á Eivöru Pálsdóttur af því ég vildi benda á að Ísland er ekki eina 

landið á Norðurlöndunum sem samsvarar sig við norræna menningu eða heiðni. Eivör er 

færeysk. 
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6. Niðurstaða 

 

Í þessu verkefni hef ég reynt að varpa ljósi á heiðni á Íslandi. Grunnspurningin sem ég 

lagði upp með, var: Eru Íslendingar heiðnari en þeir halda? Í raun er ómögulegt að svara 

þessari spurningu með já-i eða nei-i. Hver og einn verður að ákveða það með sjálfum sér, 

enda trú og trúarbrögð einkamál hvers og eins. Þá langaði mig líka að komast að því af 

hverju Íslendingar sæktu í auknum mæli í að ganga í Ásatrúarfélagið. Ég hef reynt að varpa 

einhverju ljósi á viðhorf bæði Íslendinga og útlendinga til ásatrúar.  

Þegar ég lagði upp með verkefnið var ég með þá kenningu að fjölgun innan 

Ásatrúarfélagsins væri hægt að útskýra með vaxandi þjóðernishyggju Íslendinga eftir hrun. 

Þá seldust ullarpeysur eins og heitar lummur, allir prjónuðu, elduðu íslenskan mat og tuggðu 

harðfisk milli mála. Ég var fljót að sjá að ekki var ekki hægt að útskýra fjölgunina á svo 

einfaldan hátt og í raun sá ég mjög litla tengingu milli efnahagshrunsins og inngöngu í 

félagið. Ég komst hins vegar að því að heiðin trúarbrögð eru orðin vinsæl um allan heim og 

það væri hugsanlega skýringin á því að svo margir hefðu gengið í félagið. Josh Rood skýrði 

það í viðtalinu sínu: Fólk leitar að einhverju sem því finnst það hafa tapað. Þéttbýlismyndun 

og lítil tengsl við náttúru gerir fólk leitandi. Niðurstaðan í mínum athugunum á fjölguninni því 

að félögum hefur fjölgað í Ásatrúarfélaginu er sú að það eru ótal ástæður fyrir fjölguninni. 

Ekki hægt að benda á eitthvað eitt sem afdráttarlausa ástæðu. Þetta er samspil af því að 

internetið og samfélagsmiðlar hafa gert ásatrú sýnilegri, dægurmenning er frekar vilhöll 

víkingum og víkingamenningu (sbr. sjónvarpsþætti eins og Vikings og Game of Thrones), 

heiðin trúarbrögð verða vinsælli um allan heim og íslenska þjóðkirkjan hefur lent í nokkrum 

vandræamálum síðustu árin. Konum hefur fjölgað hlutfallslega meira en körlum í félaginu á 

síðustu árum og það er líklega vegna þess að fólk er upplýstara um hvað Ásatrúarfélagið 

stendur fyrir, vegna internetsins og meiri sýnileika í samfélaginu. Tengslin við hið 

karlmannlega, víkinga, bardaga og blóð, hafa minnkað. Einnig hefur umræða um 

loftslagsbreytingar haft áhrif þar sem ásatrú er mjög náttúrutengd. Þá geta jafnréttissjónarmið 

og ímyndin um hina sterku og sjálfstæðu heiðnu konu dregið nútímakonur að félaginu.  

Þegar maður skoðar umræður um ásatrú á netinu, á spjallsíðum, umræðuþráðum á 

samfélagsmiðlum og í athugasemdakerfum erlendra fjölmiðla er mjög grunnt á viðhorf 

þjóðernishyggju og kynþáttafordóma. Eftir að hafa rætt mikið við íslenskt ásatrúarfólk við 

gerð útvarpsþáttanna veit ég að íslenskt ásatrúarfólk vill ekkert hafa með slík sjónarmið að 

gera. Ásatrú á Íslandi er opin öllum. Hún er umburðarlynd og jafnrétti er í hávegum haft innan 

félagsins. Sú sýn almennings í útlöndum, að í ásatrú sé hægt að viðra kynþáttafordóma, er 

einhver skekkja miðað við það sem Ásatrúarfélagið á Íslandi iðkar. Þessa skekkju er ekki að 

finna á Íslandi þar sem Jóhanna Harðardóttir, Kjalnesingagoði, tók það sérstaklega fram að 

Íslendingar litu ekki á Ásatrúarfélagið þessum augum. Ég tók sem dæmi um birtingarmynd 
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þessara fordóma byggingu ásatrúarhofsins í Öskjuhlíðinni og umræðu sem kviknaði eftir að 

fréttir af því bárust út fyrir landsteinana. Viðbrögð þeirra sem kalla sig óðinista voru nokkuð 

óvægin í garð Ásatrúarfélagsins sem þeir telja að sé allt of umburðarlynt í garð 

samkynhneigðra. Óðinistar telja sig iðka trúna rétt en á sama tíma má greina í orðræðu 

þeirra hatur gagnvart samkynhneigðum og trúna að hvíti kynstofninn sé öðrum kynstofnum 

göfugri. Mig langaði að komast að því hvaðan þessar hugmyndir hefðu komið. Af hverju trúa 

sumir að ásatrú tengist kynþáttafordómum? Og ég þurfti í raun ekki að leita langt til að 

komast að niðurstöðu. Rannsóknir á germanskri arfleifð byrjuðu í rómantísku stefnunni um 

miðja nítjándu öld. Á þessum rannsóknum, meðal annars, er ásatrú byggð. Um miðja 

nítjándu öld voru norrænar goðsagnir teknar, ásamt táknum og rúnaletri og undin upp í 

eitthvað rasískt. Þetta var alls ekki úr samhengi við þann tíðaranda sem ríkti þá. Að mínu 

mati náðu þessi viðhorf hámarki í kringum seinni heimsstyrjöldina en leyfar af þessu lifa 

ennþá í Evrópu, Skandinavíu og Norður-Ameríku. Eftir að hafa spjallað við Fjölni Geir 

Bragason, húðflúrara, kom þó í ljós að hugsanlega er þessi stimpill, að rúnaletur sé á 

einhvern hátt tengt kynþáttafordómum, að dofna. Að minnsta kosti hefur einhver 

hugarfarsbreyting orðið samfara því að víkingar og Ísland er í tísku.  

Þegar Ásatrúarfélagið á Íslandi var stofnað árið 1972 hafði orðið önnur vakning, 

ásatrúarfólk reyndi í auknum mæli að forðast allar hugmyndir um kynþáttafordóma og 

þjóðernishyggju. Í því umhverfi reis Ásatrúarfélagið upp. Það hefur þó komið fram í viðtölum 

að Ásatrúarfélagið hefur þurft að skera á tengsl við önnur Ásatrúarfélög úti í heimi þar sem 

þessar skoðanir skjóta stundum upp kollinum. Þess vegna einbeitir Ásatrúarfélagið sér að því 

að sinna félögum innan félagsins og á Íslandi.  

Ísland heldur þó áfram að hafa sérstöðu í hugum margra sem hallast að ásatrú. Eins og 

áður sagði var Ásatrúarfélagið á Íslandi það fyrsta til að fá réttindi sem opinbert trúfélag og 

svo hefur Ísland órjúfanleg tengsl við Ásatrú í gegnum fornbókmenntirnar. Íslenskar 

fornbókmenntir eru ástæða þess að svo mikið er vitað um sagnirnar sem fylgdu heiðnum sið 

til forna. Þó var bent á það í einu viðtalanna að með því að skrifa niður sagnirnar, sem áður 

höfðu verið órjúfanlegur hluti af lífrænni heild sem fylgdi menningu fólksins sem iðkaði siðinn, 

hafi verið skorið á hið lifandi. Það sem er í dag iðkað sem ásatrú er því að einhverju leyti 

frábrugðið því sem þekktist á víkingaöld, trúnni sem víkingar iðkuðu.  

Það er mín von að bæði hlustendur og lesendur hafi haft gagn og gaman að 

útvarpsþáttunum og greinagerðinni sem fylgir þeim og taki með sér einhvern fróðleik um 

nútíma-ásatrú.  
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Viðauki 

 

Handrit að þáttunum „Íslendingar eru heiðnari en þeir halda“. 

 

Fyrsti þáttur 

Upphafsspil  0:10 

Lestur 
Undirspilið  

Inn: Það þekkja allir söguna af því þegar Þorgeir ...  
Út: ...heiðni siður endaði á Íslandi og landið hefur verið kristið 
síðan þá.    

0:56 

Jóhanna  
Tónlist dofnar í 
lokin. 

Íslendingar eru heiðnir, þeir bara gera sér ekki alltaf grein fyrir 
því. 

0:04 

Lestur Bíddu nú við. Íslendingar tóku kristni í kringum árið 1000, 
hvernig geta þeir verið heiðnir? 

0:08 

Jóhanna Inn: Ég heiti Jóhanna Harðardóttir... 
Út: ...þessi lífsstíll sem að fylgir heiðninni. 

0:44 

Umhverfishljóð   0:01 

Lestur 
Unhverfishljóð  

Inn: Ég hitti Jóhönnu á köldum degi í mars.  
Út: laup í berginu fyrir ofan húsið hennar 

0:23 

Umhverfishljóð  0:07 

Lestur 
Umhverfishljóð 

Inn: Hún hefur komið sér sérlega vel... 
Út: ...og við komum inn í hofið var veðurstilla.  

0:17 

Umhverfishljóð, 
komin í hofið  

Hérna er hún Freyja mín og meira tal... 0:37 

Lestur 
Umhverfishljóð 

Inn: Heimili Jóhönnu ... 
Út: ...setjumst við niður og spjöllum eilítið. 

0:20 
 

Jóhanna Inn: Fólk spyr mig ... 
Út: ...þetta er eitthvað sem er í manni eða ekki. 

0:18 

Lestur Inn: Það mætti því kannski ... 
Út: ...En hvað í ósköpunum er að vera heiðinn?  

0:10 
 

Jóhanna Inn: Ef þú hefur marga Ásatrúarmenn í hring...  
Út: ...hluti af okkar lífi, bæði upphaf og endir. 

0:45 

Lestur Inn: Svo Ásatrú, eins og hún...  
Út: ...við eigum sameiginlegar rætur með?  

0:38  
 

Jóhanna Inn: Þetta er náttúrulega hluti af þjóðararfi okkar.  
Út: ...þekkir jú til þessarar trúar bara í gegnum bókmenntirnar. 

0:27 

Jóhanna  
Stef í lokin 

Inn: Þetta er eitthvað sem er innbyggt... 
Út: ...þetta er bara í manni. 

0:18 

Stef og breytist í 
umhverfishljóð 
af háskólatorgi 

 0:09 

Josh  Ásatrú: The religion ended a 1000 years ago. 0:04 
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Lestur 
Háskólatorg 

Inn: Það rímar betur við það...  
Út: ...kemur þá þessi hugmynd um hið heiðna Ísland?  

0:10 
 

Josh My name is Josh Rood... 0:16 

Josh Inn: So Ásatrú, when you think...  
Út: ...but it was also written by a christian  

0:34 

Lestur 
Háskólatorg í 
byrjun og enda 

Inn: Ég hitti Josh á... 
Út: ...og trúar frumbyggja Norður-Ameríku.  

0:55 

Josh 
Hér undir er þýtt 
á íslensku. 

Inn: Ásatrú is not the type of... 
Út: ...new religion inspired by an old cultural religion.  

2:12 

Lestur 
Háskólatorg 

Inn: Bara svo við höfum þetta alveg á hreinu... 
Út: ...hafi þeim verið bjargað frá gleymsku.  

0:37 

Josh 
Hér undir er þýtt 
á íslensku 

Inn: So I think it‘s best to treat it... 
Út: ...organic aspects of it where it would change. 

0:39 

Lestur 
Háskólatorg 
Kvaðning með 
Skálmöld í lokin 

Inn: Ásatrú í dag er því eitthvað annað... 
Út: ...en ekki óslitið áframhald.  

0:30 

Kvaðning með 
Skálmöld 

 0:33 

Snæbjörn 
Kvaðning með 
Skálmöld  

Inn: Þetta er náttúrulega töff... 
Út: ...þér þyki vænt um einhvern. 

0:24 

Lestur 
Kvaðning með 
Skálmöld 

Inn: Eitt sem hefur fylgt Ásatrú... 
Út: ...þó samt svo mikið meira.  

0:27 
 
 

Snæbjörn 
Kvaðning með 
Skálmöld 

Ég heiti Snæbjörn Ragnarsson. Ég er bassaleikari og 
textasmiður Skálmaldar. 

0:04 
 
  

Lestur 
Kvaðning með 
Skálmöld, deyr 
út í lokin. 

Þegar Snæbjörn er ekki uppi á sviði með einni af þeim 
fjölmörgu hljómsveitum sem hann spilar í, starfar hann á 
auglýsingastofu.  Það er einmitt þar sem ég hitti hann.  

0:08 

Snæbjörn Inn: Ég þekki engann sem trúir á Óðinn... 
Út: ...þetta er meira svona gædlæn um hvernig á að haga 
sér. 

1:24 

Lestur Inn: Þegar Skálmöld túrar erlendis... 
Út: ...þeir séu svo „alvöru“ af því þeir eru Íslendingar.  

0:15 

Snæbjörn Inn: Ég segi nú bara jájá.  Ég er alveg til í... 
Út: ...það mega allir vera með. 

1:43 
 

Lestur Inn: Snæbjörn segir að hann hafi fyrst... 
Út: ...einhvern veginn alltaf búið með honum.  

0:15 

Snæbjörn 
Undir lokin 
kemur stef 

Inn: Pabbi las fyrir mig og sagði mér... 
Út: ...sem ég held að hafi alltaf verið til fyrir mér. 

1:59 
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Annar þáttur 

Upphafsspil  0:24 

Undirspil 

 

Inn: Íslenska Ásatrúarfélagið... 

Út: ...er staða sem Ásatrúarfélagið sækist ekki eftir.   

1:20 

 

 

Jóhanna 

Undirspil 

 

Inn: Við finnum talsvert fyrir því í... 

Út: ...og viljum ekkert standa undir því endilega.  

1:54 

 

Lestur Þetta er Jóhanna Harðardóttir, Kjalnesingagoði  1:05 

Stef  0:05 

Lestur 
Stef 

Það þarf ekki endilega að fara út fyrir landsteinana til að finna 
fólk sem er áhugasamt um víkingaarf Íslendinga. 

0:07 

Umhverfishljóð 
af húðflúrsstofu.  

 0:07 

Lestur 
Umhverfishljóð  

Inn: Þegar ég kom inn á íslensku húðflúrstofuna... 
Út: ...Á meðan við spjölluðum húðflúraði Fjölnir. 

0:23 
 

Fjölnir Inn: Ég heiti Fjölnir Geir Bragason... 
Út: ...Nýju græjurnar eru orðnar svo góðar. Þessar öskra 
bara. 

0:29 

Lestur 
Umhverfishljóð 

Hann bendir á stóran ramma skammt frá stólnum hans. Í 
rammanum eru eldri gerðir af húðflúrvélum. Húðflúrstofan 
hefur ekki farið varhluta af ferðamannasprengingunni. 

0:10 

Fjölnir Inn: En svo er þessi brjálaða tíska á... 
Út: ...þurfum að vísa fólki frá á hverjum degi. 

1:15 

Lestur 
Umhverfishljóð 

Inn: Ísland er í tísku... 
Út: ...að miklu leyti byggð á norrænni goðafræði.  

0:24 

Fjölnir Inn: Já, við erum að selja okkur mikið... 
Út: ...erum víkingarnir sjálfir ennþá eða afkomendur þeirra. 

0:21 

Lestur 
Undir talinu segir 
Fjölnir frá 
húðflúrum 

Inn: Þannig að þetta gæti... 
Út: ...hún hefur verið nokkuð jöfn síðustu ár.  
Inn: Mitt hlutverk sem... 
Út: ...þarft að vera 100%. Það er nefnilega svoleiðis. 

0:34 

Umhverfishljóð 
sem gefa til 
kynna að við 
erum komin aftur 
til Jóhönnu 

 0:19 

Jóhanna 
Niðavellir með 
Skálmöld byrjar 
að spila undir 
lokin. 

Inn: Það er bara alveg ljóst... 
Út: ...hefur bara lifað meðal þjóðarinnar allan þennan tíma. 
 
 

 

0:52 

Niðavellir með 
Skámöld 

 4:39 

Samtals:  30:03 
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Umhverfishljóð 

úr 

hænsahúsinu. 

Út: ...vegna ganga svona margir í Ásatrúarfélagið núna?  

 

Jóhanna Það er kannski aðallega það að það kynnist Ásatrú. 0:04 

Lestur Inn: Þá hlýtur Ásatrúarfélagið að vera... 

Út: ...er félagið og trúin kynnt fyrir fólki?   

0:10 

Jóhanna Inn: Það hefur nú verið þannig hjá okkur... 

Út: ...þetta er bara eins og hver önnur  snjóboltaáhrif þannig. 

0:53 

Lestur Inn: Og snjóboltinn hlóð... 

Út: ...til að anna eftirspurn. 

0:15 

Jóhanna Inn: Það er alltaf meira og meira starf... 

Út: ...er allt mögulegt í gangi innan félagsins sem svo margir 

koma að. 

0:29  

Lestur 

 

Inn: Og svo má ekki gleyma mætti internetsins... 

Út: ...og sterkarn siðaboðskap. 

0:41 

Jóhanna Inn: Þetta er bara hluti af því að þekkja bakgrunninn... 

Út: ...menning tapast ef ekki er við hana haldið. 

1:43  

Háskólatorg Inn: En ef við viljum setja þessa... 

Út: ...svona mikið í Ásatrúarfélaginu?  

0:12 

Josh 

Hér undir er 

lesin íslensk 

þýðing. 

Inn: I think that um, its not just... 

Út: ...people to religions like Ásatrú.  

 

0:43 

 

Lestur 

Háskólatorg 

Inn: Okei, förum yfir þetta... 

Út: ...finna líkt þenkjandi fólk á netinu en í raunheimi. 

0:29 

Josh 

Hér undir er 

lesin íslensk 

þýðing. 

Inn: And with Ásatrú spesifically... 

Út: ...romance for viking in the last 15 20 25 years. 

 0:41 

Lestur  

Háskólatorg 

Inn: Ásatrú hefur samt það forskot að... 

Út: ...fantasíubókmenntir og hvernig það hefur líka haft áhrif.  

Inn: Where fantasy is becoming more popular,  

Út: ...popular, harry potter is very popular 

Inn: Ha? Hvað meinar hann,  

Út: ...einhverskonar fantasía? 

0:29 

Josh 

Hér undir er 

lesin íslensk 

þýðing. 

Inn: And that is not to say that Ásatrú is a fantasy 

Út: ...through the traditional christian lens. 

0:26 

Lestur 

Háskólatorg 

Inn: Víkingar og Ásatrú er ekki það sama... 

Út: ...ekki fólk sem hefur ekki kynnt sér Ásatrú til hlítar.  

0:14 

Josh Inn: If we look at Icelandic history... 0:45 
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Hér undir er 

lesin íslensk 

þýðing. 

Út: ...place but also being the land of vikings 

Josh 

Hér undir er 

lesin íslensk 

þýðing. 

Inn: So there is a lot of cheese... 

Út: ...church is increasingly less popular  

0:30 

Lestur Inn: Þegar ég skoðaði hvernig nýliðum... 

Út: ...Josh gæti vel haft rétt fyrir sér. 

0:16 

Josh 

Hér undir er 

lesin íslensk 

þýðing. 

Stef undirspil, 

byrjar í lokin 

Inn: And with the excitement of the new Hof being built... 

Út: ...but that doesn‘t speak for everybody. 

1:10 

Stef  0:14 

Stef undirspil 

Á leið til 

Grindavíkur 

með bíl 

Inn: Svo víkingar, fantasíur og... 

Út: ...hjón með fimm börn, sem öll eru í Ásatrúarfélaginu. 

0:43 

Umhverfishljóð Bílhurð lokast, fótatak og bank á hurð, við heilsumst, hún býður 

mér inn. 

0:16 

Andrea Inn: Ég heiti Andrea Ævarsdóttir ég er... 

Út: ...meðlimur í Ásatrúarfélaginu síðan ég var 16 ára. 

 

0:15 

Lestur 

 

Inn: Ég hitti Andreu á sjaldgæfum... 

Út: ...Ásatrúarfélagið í kringum 10 ára aldurinn.  

Í bakgrunninum heyrist hún bjóða mér kaffi og ég sting upp á 

að setjast í sófann. 

0:20 

Talía Inn: Það tók mig svolítið langan tíma... 

Út: ...gat hann fylgst með öllum? 

0:23 

Lestur Inn: Ég veit ekki með guð... 

Út: ...þau velji sjálf hverju þau trúi.  

0:07 

Andrea Inn: Ég er alin upp í frekar kristnu samfélagi og...  

Út: ...greinilegt að kristni átti ekki við mig. 

0:36 

 

Lestur Það rímar ansi vel við það sem Jóhanna Harðardóttir sagði 

okkur í síðasta þætti. Rifjum það upp: 

0:06 

Jóhanna Inn: Þetta er eitthvað sem er innbyggt í sálu manns... 

Út: ...við í sjálfu sér, þetta er bara í manni. 

0:18 

 

Lestur Inn: En aftur til Andreu... 

Út: ...að ganga úr Þjóðkirkjunni og gerði það 16 ára gömul.  

0:22 

Andrea InnOg Ásatrúarfélagið varð fyrir valinu... 1:19 
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Út: ...já bara leiðsögn. já leiðsögn í lífinu. 

Lestur Svo þetta er meira bara siðferðisboðskapur, sem er eitthvað 

sem við höfum heyrt áður frá öðrum viðmælendum.  

0:05 

Andrea Inn: Það var rosalega auðvelt fyrir mig að... 

Út: ...mér fannst þetta aldrei vera neitt ólíkt. 

0:18 

 

Lestur Þannig að jafnvel þótt fjölskyldan  hennar væri kristin að 

formerkjum glitti í eitthvað heiðið inn á milli? 

0:06 

Andrea Inn: Mér fannst þetta í raun og... 

Út: ...mismunandi hvernig þær eru kynntar fyrir manni. 

0:56 

Lestur og smá 

stef undir 

Inn: Andrea á fimm börn með manninum... 

Út: ...hafi svolítil áhrif á líf barnanna. 

0:24 

Andrea Inn: Ég er svoltið að standa í stappi... 

Út: ...þau svolítið utanveltu í skólanum. 

0:42 

Lestur Inn: Eins og margir sem eru Ásatrúar...  

Út: ...Andrea kallar róttækt trúleysi.  

0:21 

Andrea Inn: Við reynum að kenna þeim... 

Út: ...það er það sem ég trúi sjálf. 

0:26 

Lestur Inn: Sextán ára gekk Andrea... 

Út: ...í félaginu vegna félagsskapsins.  

0:13 

 

Andrea 

Undirspil, stef.  

Inn: Samfélagið í Ásatrúarfélaginu er rosalega... 

Út: ...jafnvel beðið um að yfirgefa svæðið. 

0:42 

Stef  0:14 

Lestur 

Stef 

Hljóð í vindinum 

í Hvalfirðinum. 

Við ætlum ekki að kafa frekar  

Út: ...á Ásatrúarfélaginu en það hefði ella gert.  

1:10 

Jóhanna Ég á svolítið erfitt með að tala um víkinga í samhengi við 

Ásatrúarfélagið. 

0:06 

Lestur Þetta er Kjalnesingagoðinn, við erum komin aftur í Hvalfjörðinn. 0:03 

Jóhanna Inn: Vegna þess að vissulega... 

Út: ...kom með hana með sér. 

0:15 

Lestur Nokkrir af landnámsmönnum og konum voru reyndar þegar 

kristin við komuna til landsins.  

0:04 

Jóhanna Inn: Þetta voru bændur og sagnafólk og... 

Út: ...sér ekki neitt sameiginlegt. 

0:52 

Lestur Inn: Skandinavískar konur hafa... 

Út: ...í Ásatrúarfélaginu er erfitt að segja til um.  

0:44 

Jóhanna Inn: Ég veit svo sem ekki hvaða... 

Út: ...almennt og það kann að vera að það sé hluti af þessu. 

0:29 

Lestur Inn: Jóhanna nefnir frekar tengingu... 

Út: ...umgengni við náttúruna eru að breytast. 

0:19 
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Jóhanna Inn: Ég held bara í sjálfu sér... 

Út: ...það hafi svolítið mikil áhrif á þetta. 

0:34 

 

Lestur En kannski skiptir jafnréttið líka einhverju máli. 0:02 

Jóhanna 

Stef byrjar að 

spila undir í 

lokin. 

Inn: Það náttúrulega hjá okkur... 

Út: ...þú ert ef þú bara stendur þig.  

 

0:44 

Stef  0:11 

Lestur 

Undirspil stef 

Inn: Þeir sem ég hef rætt við... 

Út: ...Andrea benti á þetta ójafnrétti: 

0:51 

Andrea  Inn: Það skeði hörmulegur... 

Út: ...setur enginn spurningamerki við. 

0:23 

Lestur 

Steindór 

Andersen og 

Sigurrós 

Hrafnagaldur 

Óðins  

Inn: Ásatrúarfélagið hefur því verið... 

Út: ...víkinga og hvaðan þær hugmyndir eru sprottnar.       

0:45 

Steindór 

Andersen og 

Sigurrós 

 9:34 

Samtals  39:58 

 

Þriðji þáttur 

 

 

Upphafsspil  0:20 

Lestur 

Upphafsspil 

heldur áfram 

Inn: Ásatrú eins og við þekkjum... 

Út: ...eða eigi sérstakt tilkall til víkingametals?  

 

0:39 

Snæbjörn 

Upphafsspil 

heldur áfram 

Inn: Við höfum alveg... 

Út: ...bíta það af okkur. 

0:30 

Lestur Inn: Þetta er Snæbjörn Ragnarsson... 

Út: ...heiðnina af einhverjum ástæðum.  

0:58 

Snæbjörn 

 

Inn: Einhvern tímann settum... 

Út: ...minni hluti en við finnum reglulega fyrir þessu. 

1:37 

Lestur 

Hrafnahljóð og 

hljóð í vindi 

Inn: Það er ekki bara Skálmöld sem að... 

Út: ...hugmyndir, í tengslum við Ásatrú, vera nær óþekktar. 

0:57 

 

 

Jóhanna Inn: Þetta er bara eitthvað sem við... 0:37 
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 Út: ...leitar fólk ekki til okkar sem er í þessum pælingum.  

Lestur  Inn: Þetta er auðvitað Jóhanna Harðardóttir... 

Út: ...höfum heimsótt hana í síðustu þáttum.  

0:07 

Jóhanna Inn: En við þekkjum auðvitað þetta... 

Út: ...aldrei samrýmst rasisma. Það bara passar engan veginn. 

1:20 

 

Lestur 

 

Inn: Ásatrú er bundin norrænni mennngu... 

Út: ...það aðeins upp: 

0:31 

 

Jóhanna Inn: Það er líka svolítið... 

Út: ...finnst ég vera komin heim!“ 

0:20 

Lestur Inn: Trúin eða siðurinn sæki í... 

Út: ...landslaginu til að vera Ásatrúar? 

0:20 

 

Jóhanna Inn: Nei ég held reyndar ekki af... 

Út: ...sannfærð um að svo sé. 

0:23 

 

Lestur Svo hin heiðna hugsun útilokar ekki, enda svipuð í öllum 

heiðnum trúarbrögðum. 

0:05 

Jóhanna 

Umhverfishljóð 

úr hofi. 

Inn: En vissulega hefur það áhrif... 

Út: ...stað eða menningu eða þannig lagað séð. 

0:46 

Umhverfishljóð Talar um hvers vegna hún byggði hofið hér og hvað náttúran er 

henni mikilvæg. 

0:16 

Lestur 

Umhverfishljóð 

Hér ætlum við að segja skilið við Jóhönnu í hofinu hennar. 

 

0:03 

Umhverfishljóð   0:10 

Lestur 

Suð af 

húðflúrstofunni 

Inn: Eins og ég sagði áður... 

Út: ...um miðja 20. öld. Notkun á Fúþark rúnaletri... 

 

1:07 

 

 

Fjölnir Þetta var eiginlega bannfært á vissum tíma út af rasisma, út af 

uppgangi ákveðinna myrkra afla sem misnotuðu þetta. 

0:07 

Lestur 

Suð af 

húðflúrstofunni 

Inn: Þetta er Fjölnir Geir Bragason... 

Út: ...var hjá náttúru-trúnni í Ásatrúnni 

0:24 

 

Fjölnir Inn: Við erum til dæmis búin að vera... 

Út: ...tóku það í heimildarleysi,  

0:27 

 

 

Lestur Hér á hann auðvitað við nasistana. 0:02 

Fjölnir áttu ekkert með það, en við eigum það samt ennþá. Við og 

hindúarnir og allir bara sem eiga það, þetta er til í Ástralíu, 

þetta er til út um allan heim sko og okkar útgáfa er sólkrossinn 

og Mjölnir. 

0:09 

Lestur og undir 

malar Fjölnir. 

Inn: Það er svolítið fyndið... 

Út: ...hafa siglt það langt að þeir hafa alla vega fengið spurnir 

af því. 

0:22 
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Inn: Hann hefur starfað í  

Út: ...eða alla vega ekki eins og var áður. 

Fjölnir 

Stef byrjar í 

lokin 

Inn: En eins og ég segi, saga... 

Út: ...skrúfa niður í þessum vitleysingum. 

0:47 

Stef  0:14 

Lestur 

Stef undir 

Inn: Ásatrúarfólk hefur í marga áratugi... 

Út: ...Ásatrúarfólks. Eins og Jóhanna sagði  

0:19 

 

Jóhanna 

Stef undir 

Suð af stofunni 

Inn: Guðirnir komu úr ýmsum... 

Út: ...bara passar engan veginn. 

0:30 

 

 

Fjölnir Inn: Þetta er samt ennþá að gerast... 

Út: ...nasisti og þá bara verður þú að taka því. 

 

0:42 

Lestur 

Umhverfishljóð 

 

Inn: Til að komast hjá því að... 

Út: ...eru til dæmis alltaf vinsælir.  

0:16 

Fjölnir Inn: Þó það sé bara eitthvað pínulítið... 

Út: ...víkinga og gert af víkingum. 

0:12 

Lestur og 

undir er Fjölnir 

að tala: 

Stef spilar undir 

í lokin 

Inn: Tattú getur haft, það...  

Út: ...fagnað áföngum og bara allt mögulegt. 

 

Inn: Ef til vill hafa sjónvarpsþættir... 

Út: ...er í tísku og tísku getur stundum fylgt meiri upplýsing.  

 

 

0:47 

Lestur  

Stef 

Inn: Samt sjáum við ennþá norræn... 

Út: ...móðir í Ásatrúarfélaginu, sagði í síðasta þætti: 

1:35 

Andrea 

Stef 

Inn: Það er helst ef það... 

Út: ...og jafnvel beðið um að yfirgefa svæðið. 

0:13 

Lestur 

Stef og svo 

umhverfishljóð 

En samt sem áður heldur þetta áfram að skjóta upp kollinum 

og þá er kannski best að hugsa eins og Fjölnir gerir  

0:06 

Fjölnir En við getum voða lítið gert í því annað en haldið okkar 

meiningu á lofti og eins og ég segi, látum ekki aðra skemma 

fyrir okkur okkar arfleifð. 

 

0:11 

Lestur 

 

Inn: Í viðtali við Hilmar Örn Hilmarsson, núverandi 

allsherjargoða, í... 

Út: ...norrænni trú, bendir á. Til dæmis: 

0:56 

Josh Inn: Many of the what we have... 0:49 
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Út: ...like the references to hotsprings and stuff like that. 

Lestur 

Tröllabundin 

með Eivöru 

byrjar og spilar 

út. 

Inn: Heiðin hugsun og heiðni... 

Út: ...er sameiginleg á öllum Norðurlöndunum.  

 

 

0:27 

Tröllabundin 

með Eivöru 

 0:15 

Lestur 

Lækkar stutt í 

Eivöru 

Inn: Þetta er lokaþátturinn í... 

Út: ...alltaf opnum örmum og þú, fyrir að hlusta. 

0:31 

Eivör syngur 

áfram 

 1:55 

Samtals  23:43 
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