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Ágrip
Fyrirliggjandi ritgerð er ætluð til þess að grannskoða hlutverk hrafna í norrænni goðafræði og þá sérstaklega kanna sambandið á milli þeirra og Óðins. Reynt er að leita svara
við spurningu um hvort hrafnar séu óaðskiljanlega tengdir Óðni eða ef þeir komi fram
sem sjálfstætt goðmagn.
Tekist er á við rannsóknina úr tveimur áttum: Annars vegar eru greindar norrænar
fornbókmenntir og fornleifar norrænu og germönsku járn- og víkingaaldarinnar hins
vegar. Fyrst er fjallað um goðafræðilega hlið hrafna sem birtist í eddukvæðum, ritum
Snorra Sturlusonar, dróttkvæðum og í þjóðsögulegri frásögn í Morkinskinnu. Svo er litið
á samband hrafna við trúariðkun og hlutverk þeirra sem tákn í konungasögum, Landnámabók og Íslendingasögum. Loks er sjónum beint að fornleifafundum sem sýna, eða
eru taldir sýna, hrafna, s.s. á veggteppum, steinristum, styttum, brjóstnálum, myntum og
öðrum afurðum myntsláttu.
Í niðurstöðum er bent á helstu kenningar fræðimanna um eðli hrafna í norrænni goðafræði og lögð áhersla á fjölbreytni, mótsagnir og brotakennda arfsögn frumheimilda.
Niðurstaðan er sú að hlutverk hrafna virðist vera fjölbreyttara en í kenningum flestra
fræðimanna hingað til og að hrafnar eru ekki bara tengdir Óðni heldur einnig valkyrjum
og e.t.v. öðru goðmagni. Þar að auki geta hrafnar einnig sinnt yfirnáttúrulega hlutverki
sínu óháð öðru goðmagni.
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Inngangur

Hrafnar, eða nánar tiltekið fuglategundin corvus corax og aðrar krákur úr ættkvíslinni
corvus, eru algengt og vinsælt minni í fornbókmenntum á Íslandi. Í heimildum um
norræna goðafræði eru hrafnar áberandi sem aðalsmerki Óðins og flest sem hafa einu
sinni lesið eða heyrt eitthvað um hana þekkja hrafnana Hugin og Munin sem fljúga um
jörðina á hverjum degi og segja Óðni fréttir.
Tilgangur þessarar ritgerðar er að líta nánar á þetta samband og komast að því hvort
hrafnar séu einmitt órjúfanlega tengdir Óðni og jafnvel fulltrúar hans eða hvort heimildir
segja aðra sögu. Gætu þeir m.a.s. verið sjálfstætt goðmagn óháð Óðni? Þessu er að sjálfsögðu ekki hægt að svara með því að einblína á gamalkunnar heimildir eins og goðakvæði eddukvæðanna eða Eddu Snorra Sturlusonar. Í fyrirliggjandi ritgerð er leitast við
að vitja margra mismunandi frumheimilda, s.s. sagnarita, dróttkvæða, konungasagna og
Íslendingasagna en einnig fornleifafunda.
Þegar unnið er með heimildir ber að hafa nokkuð í huga. Þær frumheimildir sem eru
til um norrænar goðsagnir og trú má flokka í tvennt: annars vegar í fornleifafundi og hins
vegar í ritaðar heimildir. Áskorunin liggur í túlkun þeirra enda eru ekki allar heimildir
gerðar af mönnum sem trúðu á norræn eða germönsk goð og á það einkum við um ritaðar
heimildir.
Þegar litið er á fornleifar er myndræn framsetning fugla áhugaverð, a.m.k. hvað varðar
efni þessarar ritgerðar. Myndirnar geta verið varðveittar á ýmsan máta. Í þessari ritgerð
verða skoðaðar styttur, brjóstnálar, mynt og aðrar afurðir myntsláttu, hjálmplötur,
steinristur og veggteppi. Engar fornleifar sem eru skoðaðar í þessari ritgerð eru frá Íslandi
en þorri þeirra kemur frá Skandinavíu og svo einnig frá Bretlandseyjum og meginlandi
Evrópu. Allar frá svæðum sem formæður og forfeður Íslendinga og skyldra þjóða geta
rakið rætur sínar til. Þrátt fyrir að langflestir þeirra funda séu ótvírætt af heiðnum uppruna
er ráðrúm í túlkun mynda samt stórt og birtingarmyndir torskildar. Við erum því háð
rituðum heimildum til þess að skilja og túlka þær. En þegar við beinum athygli okkar að
þessum heimildum er mikilvægt að hafa í huga í samhengi þessarar ritgerðar að þær eru
nánast allar skráðar af kristnum mönnum löngu eftir kristnitöku. Skráning goðafræðilegs
efnis í stórum stíl hófst merkilegt nokk ekki fyrr en kristin trú tók sér fótfestu.
Germanskar þjóðir hafa þó notað rúnir frá því á fyrstum öldum e.Kr., og það í afar
miklum mæli á Norðurlöndum, en rúnaristur eru yfirleitt stuttar og oft ristar til minningar
látinna manna (Vésteinn Ólason 1992c:22).
Þessari ritgerð er skipt upp í þrjá aðalkafla að undanskildum inngangi og niðurstöðum
og verður sjónum fyrst beint að goðsögnum, þeim sögum og textabrotum sem fjalla um
hrafna í sambandi við goð eða annað goðmagn. Þá eru rakin dæmi sem snerta trúarlíf og
helgisiði manna á miðöldum og lýst merkingu og áhrifum hrafnsins sem tákns. Loks
fylgir kafli sem ætlað er að gefa yfirlit yfir helstu fornleifafundi sem sýna eða eru taldir
sýna hrafna. Niðurstöður sýna að hlutverk hrafna virðist vera fjölbreyttara en í
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kenningum flestra fræðimanna hingað til og að hrafnar eru ekki bara tengdir Óðni en
einnig valkyrjum og e.t.v. öðru goðmagni. Þar að auki geta hrafnar einnig sinnt yfirnáttúrulega hlutverki sínu óháð öðru goðmagni.
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2.

Hrafnar í goðafræðilega samhengi

2.1

Grímnismál

3

Goðakvæði eddukvæðanna eru án efa einar mikilvægustu rituðu frumheimilda um
norræna goðafræði. Flest eddukvæði eru varðveitt í Konungsbók eddukvæða sem er talin
vera skráð um 1270 en byggð á mismunandi ritum sem voru skrifuð í byrjun þrettándu
aldar. Hvort það hafi verið til enn eldri ritaðar frumgerðir kvæðanna er ekki hægt að
segja. Sum þeirra eru talin vera frá níundu öld en eru hugmyndir um aldur frekar umdeildar á meðal fræðimanna. Ljóst er samt að efni kvæðanna er gamalt og er hægt að
rekja aftur fyrir kristnitöku Norðurlandabúa ef ekki enn lengra. Svipað er mál með vexti
þegar litið er á hetjukvæði, hinn kvæðaflokk eddukvæðanna; þau fjalla um atburði sem
hægt er að rekja til þjóðflutningaaldar (Vésteinn Ólason 1992b:75-76).
Kvæðin hafa síðan varðveist í munnlegri hefð í margar aldir áður en þau voru skrifuð
niður á bókfell. Á þessu langa tímaskeiði hafa þau auðvitað breyst og orðið fyrir áhrifum
frá kristnum mönnum. En samt eru sennilega „flest goðakvæði […] að stofni til kveðin í
heiðni, […] hugmyndir þeirra og heimsmynd […] úr heiðni, þótt orðalag og sum efnisatriði hljóti að hafa tekið einhverjum breytingum í meðförum kristinna manna“ eins og
Vésteinn Ólason tekur til orða (1992b:78). Auk þess verður að benda til þess að íslenskir
heiðnir menn urðu ekki kristnir á einum degi árið 1000 enda var trúskiptin ferli sem dróst
yfir margrar kynslóðir. Kristin trú barst til Íslands snemma með landnámsmönnum en
hins vegar er hugsanlegt að heiðnir menn eða „illa kristnir gátu vel fundið upp á því að
yrkja um goðin eitthvað fram eftir 11. öld“ (Vésteinn Ólason 1992b:78).
Hugsanlega elsta ritaða heimild um hrafna Óðins, Hugin og Munin, er einmitt að finna
í goðakvæðum eddukvæðanna, nánar tiltekið í Grímnismálum. Sett í goðafræðilega
rammafrásögn, þar sem Grímni nokkrum er haldið föstum af Geirröði konungi, er lýst
glæsilegum heimkynnum goðanna og goðafræðilegu heimsmyndinni almennt séð.
Kvæðið er einræða og ljóðmælandinn er Óðinn, sem fer undir dulnefninu Grímnir. Þar á
meðal kveður hann þessa frægu vísu, sem er hluti af stórkostlegri og ítarlegri Valhallarlýsingu:
20 Huginn1 ok Muninn
fljúga hverjan dag
jǫrmungrund yfir;
ómk ek of Hugin
at hann aptr né komit,
Þó sjámk meirr um Munin.

(Eddukvæði I 2014:372)

Eiginleg merking nafnsins er hugur, hugsun og er nafnið „leitt af hugur með ī̆n-viðskeyti; sbr. Muninn“
(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:386).
1
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Vísa þessi hefur alltaf verið túlkuð á þann veg að hér sé um að ræða hrafna Óðins sem
fljúga um hina miklu jörð (jörmungrund). Í þann streng tekur einnig Snorri Sturluson,
eins og hér fyrir neðan er rakið nánar. Nafn Hugins kemur sérstaklega oft fram sem
kenning fyrir hrafna, stundum almennt séð, stundum í beinum tengslum við Óðin (Simek
2006:208).
Aldur kvæðisins er afar umdeildur. Samkvæmt Vésteini Ólasyni virðist stíllinn
„standa djúpum rótum í fornri hefð, en ekkert í efni kvæðisins eða stíl bendir til áhrifa
frá kristinni hugsun eða kristnum textum“ (2014b:179). Hann kemst einnig að raun um að
ekkert „bendir til að Grímnismál séu ungt kvæði,“ en viðurkennir að „einstök nöfn kunna
að hafa fallið niður eða bæst við“ (2014b:185). Þessu er þýski bókmenntafræðingurinn
Rudolf Simek hins vegar ósammála. Hann segir að þrátt fyrir að kvæðið hafi gjarnan
verið rakið til tíundu aldar, bendi margt í inntaki kvæðisins í aðra átt. Sérlega er það
tilhneigingin til að safna og setja fram goðafræðilega þekkingu, t.d. í glæsilegri Valhallarlýsingu Grímnismála sem veitti Snorra Sturlusyni mikinn innblástur eins og nánar verður
fjallað um hér á eftir. Þess vegna telur Simek kvæðið frekar eiga heima í tíma Snorra,
þ.e.a.s. í lok tólftu eða í byrjun þrettándu aldar (2007:67, 2014:267). Samt sem áður er
hægt að segja að Grímnismál séu mikilvæg goðafræðileg frumheimild (Gunnell
2005:86).
2.2

Snorri Sturluson

Snorri Sturluson var uppi 1178 eða 1179 – 1241 og mikill en umdeildur stjórnmálamaður
á Íslandi m.a. sem lögsögumaður á Alþingi en einnig með tengsl við norsku hirðina. Hann
er jafnframt þekktur fyrir að vera áhrifamikill vísindamaður. Meðal frægustu verka hans
eru Noregskonungasaga, Heimskringla, skáldskaparkennslubók, Edda, og hugsanlega
Egils saga Skallagrímssonar (sbr. Sverrir Tómasson 1992b:366-383, Simek 2007:16-20).
Eddu er skipt í fjóra hluta. Fyrst kemur formálinn, svokallað Prologus, svo
Gylfaginning sem er byggð í rammafrásögn og fjallar um heiðin goð og heimsmynd.
Síðan eru Skáldskaparmál sem fjalla um skáldskap og innihalda sögur sem rúmast ekki
í Gylfaginningu. Bæði Skáldskaparmál og Gylfaginning eru talin vera aðalheimild um
heiðinn sið, þótt augljóst sé að Snorri hafi orðið fyrir áhrifum trúarsetninga kristinnar
trúar (Sverrir Tómasson 1992a:540). Samt er Edda „ekki bein heimild um goðafræði
heldur kristilegt lærdómsrit um horfinn menningararf“ (Ármann Jakobsson 2015:104).
Eftir Skáldskaparmál kemur loks Háttatal sem er ort um Hákon konung Hákonarson og
Skúla jarl Bárðarson og er það talið vera ort 1221 – 1222 og hinum hlutunum bætt við
síðar (Sverrir Tómasson 1992a:537, 541).
Snorri fjallar í kafla 38 í Gylfaginningu um Valhöll og þar m.a. um Óðin og hrafnana
hans og byggist umfjöllunin á Grímnismálum. Heimild hans virðist vera áðurnefnd vísa
úr þeim. Snorri bætir við ástæðu þess að hrafnarnir fljúga hvern dag um hina miklu jörð:
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Hrafnar tveir sitja á ǫxlum honum ok segja í eyru honum ǫll tíðindi þau er þeir sjá
eða heyra. Þeir heita svá: Huginn ok Muninn. Þá sendir hann í dagan at fljúgja um
allan heim ok koma þeir aptr at dǫgurðarmáli. Þar af verðr hann margra tíðinda
víss. Því kalla menn hann hrafna guð. (Snorri Sturluson 2005:32)
Svo vitnar hann í 20. vísu Grímnismála. En hrafnarnir eru nefndir aftur í framhjáhlaupi í
kafla nr. 49 sem fjallar um dauða og brennu Baldurs. Sagt er frá þeim sem sóttu brennu:
En at þessi brennu sótti margs konar þjóð: fyrst at segja frá Óðni, at með honum
fór Frigg ok valkyrjur ok hrafnar hans, en Freyr ók í kerru með gelti þeim er
Gullinbursti heitir eða Slíðrugtanni. En Heimdallr reið hesti þeim er Gulltoppr
heitir, en Freyja kǫttum sínum. Þar kømr ok mikit fólk hrímþursa ok bergrisar.
(Snorri Sturluson 2005:47-48)
Hrafnarnir gegna engu sérstöku hlutverki í þessu atriði fyrir utan það að vera förunautar
Óðins ásamt valkyrjunum og Frigg.
Það að Óðinn sjálfur sé kenndur við hrafna sem Hrafnaguð er ekki einsdæmi eins og
vottað er í Skáldskaparmálum. Þar er vitnað í nokkrar vísur úr dróttkvæðum þar sem
Óðinn er kallaður hrafn-Áss (Snorri Sturluson 1998:7, 31). Á hinn bóginn eru hrafnar oft
kenndir við Óðin og eru kenningarnar Yggjar már (f.í. mór) eða Hnikars gjóður dæmi
um það (de Vries 1957:61).
Ritun Eddu virðist hafa kveikt áhuga Snorra á sögu Noregskonunga (Sverrir
Tómasson 1992b:373) og hefur hann sett saman Heimskringlu um 1230. Í henni er rakin
saga Noregskonunga frá goðafræðilegum uppruna þeirra til ársins 1177 (Simek 2007:1819). Heimildir hans voru helst verk um Noregskonunga frá um 1200 og líta þau sem enn
eru varðveitt út eins og „uppkast við hliðina á ritum Snorra“ (Sverrir Tómasson
1992b:383). Fyrsti hluti Heimskringlu er Ynglinga saga sem fjallar um konungsætt
Ynglinga. Sagan nær aftur að goðafræðilegri fortíð og er goðunum lýst sem fjölkunnugum og dularfullum forfeðrum Ynglinga. Hún byrjar á herforingjanum Óðni frá
Ásaheimi í Asíu sem flyst til Norðurlanda og sest að og ræður yfir Svíþjóð. Í sjöunda
kafla Ynglinga sögu er sagt frá leikni hans og þar m.a. frá sambandi hans við hrafna:
Hann átti hrafna tvá, er hann hafði tamit við mál. Flugu þeir víða um lǫnd ok
sǫgðu honum mǫrg tíðendi. Af þessum hlutum varð hann stórliga fróðr. (Snorri
Sturluson 2002:18-19) 2
Atriðið minnir greinilega á lýsinguna í Gylfaginningu. Samt sem áður kemur hér fram
nýtt sjónarhorn. Það eru ekki bara hrafnarnir sem þjóna Óðni, það er einnig Óðinn sem
aðstoðar hrafnana við að kenna þeim tungumálið (Bourns 2012:33).

Minnið endurspeglast í 18. kafla Ynglinga sögu þar sem er sagt frá Degi konungi sem „átti spǫrr einn, er
honum sagði mǫrg tíðendi. Flaug hann á ýmsi lǫnd“ (Snorri Sturluson 2002:35).
2
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Þriðja málfræðiritgerðin og hræfuglaminnið

Þriðja málfræðiritgerðin er eftir Ólaf Þórðarson hvítaskáld. Hann var bróðursonur
Snorra Sturlusonar, uppi um 1210 – 1259 og lögsögumaður frá 1248 – 1253. Ritgerðin lýsir
hljóðfræði, ber saman rúnir við latneska stafrófið og segir frá mælskufræði (Sverrir
Tómasson 1992a:529-530). Líkt og Snorri í Eddu vitnar hann í ýmsar vísur sér til
stuðnings. Ein af þessum vísum segir frá Hugin og Munin sem fljúga af öxlum Óðins:
[66]Flugu hrafnar tveir
af Hnikars ǫxlum
Huginn til hanga
en á hræ Muninn.

(Ólafr Þórðarson hvítaskáld 1998:175)

Miðað við hlutverkið sem er tengt við hrafnana eins og því hefur verið lýst hér að ofan –
hrafnarnir sem heimildarmenn, boðberar og m.a.s njósnarar – sýnir þessi vísa okkur
annað sjónarmið. Hér er lögð áherslu á hrafna sem hræætur og er Óðni þar af leiðandi
lýst í hlutverki sínu sem stríðsgoð.
Hræfuglaminnið er einnig áberandi í hetjukvæðum eddukvæðanna. Vinsæl kenning er
að gleðja hugin sem þýðir að gefa hrafni hræ, vega menn og hún kemur fyrir í vísum 19
og 27 Reginsmála (Eddukvæði II 2014:301, 302) og í vísu 35 Fáfnismála (Eddukvæði II
2014:310). Hröfnunum er lýst sem átfrekum haukum Óðins í vísu 43 Helgakviðu
Hundingsbana II (Eddukvæði II 2014:280). Í vísu 44 Helgukviðu Hundingsbana I hótar
Gunnar að kasta Sinfjötla fyrir hrafnana: „Fyrr vilda ek / at Frekasteini / hrafna seðja / á
hræjum þínum“ (Eddukvæði II 2014:255). Og í vísu 29 Guðrúnarkviðu II drekka hrafn og
úlfur hjartablóð Sigurðar: „síz Sigurðar / sárla drukku / hrægífr, huginn / hjartblóð
saman“ (Eddukvæði II 2014:358). Valurinn er kallaður hugins barr í Helgukviðu
Hundingsbana I (Eddukvæði II 2014:257) og í vísu 2 Sigurdrífumála slítur Sigurður
hrafni hrælundir – þ.e. kjöt á hræjum (Eddukvæði II 2014:313). Í vísu 21 Reginsmála segir
Óðinn að hrafnar séu holl fylgd hermanns: „dyggja fylgju / hygg ek ins døkkva vera / at
hrottameiði hrafns“ (Eddukvæði II 2014:301) en í vísu 7 Helgakviðu Hundingsbana II eru
hrafnar „gǫgl […] Gunnar systra“, þ.e. gögl valkyrjanna3 (Eddukvæði II 2014:272).
Þetta hræfuglaminni sem hér er kynnt með dæmum úr hetjukvæðum eddukvæðanna
er einnig vinsælt í öðrum norrænum heimildum, einkum í dróttkvæðum og lausavísum
þar sem nöfn hrafnanna standa fyrir hrafna almennt en nafn Hugins virðist vera miklu
vinsælla en nafn Munins (Simek 2006:208, 289). Að fallast á öll slík dæmi í norrænum
bókmenntum er ekki tilgangur þessarar ritgerðar en hefur Aðalheiður Elfríð Heiðarsdóttir
fengist ítarlegar við það í BA-ritgerð sinni (2015).

Í ljósi þess er áhugavert að benda á að samkvæmt Jan de Vries sé orðið wælceasig notað fyrir hrafna í
fornenskum kvæðum og hann setur það í samhengi við norræna orðið valkyrja (1957:61). Það er e.t.v. önnur
vísbending um samband hrafna við valkyrjur.
3
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2.4

7

Hrafnsmál / Haraldskvæði

Hrafnsmál eða Haraldskvæði, kvæði sem er þekkt undir tveimur nöfnum, er varðveitt í
bútum í fjórum textum þrettándu aldar en kvæðið sjálft er talið vera ort á níundu öld
(Ármann Jakobsson 2015:82). Aðalheimild kvæðisins er Fagurskinna sem varðveitir 20
af 23 vísum. Vísur 1 – 6 og 15 – 19 eru eignaðar Þorbirni hornklofa á meðan 20 – 23 eru
ónafngreindar. Vísur 7 – 11 á hinn bóginn eru eignaðar Þjóðólfi úr Hvini. Í Heimskringlu
Snorra Sturlusonar eru sjö vísur, 6 – 11 og 14, og eru allar eignaðar Þorbirni hornklofa. Í
Haralds þætti hárfagra í Flateyjarbók eru átta vísur: 7 – 11 og 13 – 14 eru eignaðar
Þjóðólfi úr Hvini, 21. Auðuni illskæðu. Loks eru tvær vísur varðveittar í Eddu Snorra
Sturlusonar, 11 og 12, en báðar eru þær taldar ortar af Þjóðólfi úr Hvini. Öll þessi skáld
eru sögð hafa verið við hirð Haralds konungs hárfagra og verið uppi á síðari hluta níunda
aldar (Ármann Jakobsson 2015:83-85).
Kvæðið sjálft fjallar um samtal á milli valkyrju sem spyr og hrafns sem svarar.
Valkyrjan er sögð vera vitur og skilja fuglsrödd, en hrafninum er lýst eins og hann komi
beint af vígvellinum með blóðugan gogg, hold loðandi í klóm og andremmu sem lyktar
af hræi. Þá byrjar eiginlega samtalið og er sagt frá Haraldi konungi hárfagra, orrustu í
Hafursfirði, kvonfangi Haralds og síðast frá hirð hans (Den norsk-islandske
skjaldedigtning 1908:22-25). Hrafninn birtist hér bæði í hlutverki sínu sem hræfugli en
einnig sem boðberi eins og Huginn og Muninn í Eddu Snorra Sturlusonar. En ólíkt hjá
Snorra talar hrafninn hér ekki við Óðin heldur við valkyrju.
Tvær hrafnskenningar í þessu kvæði eru nánari skoðunar verðar. Önnur kenningin er
í annarri vísu og þar er hrafninn nefndur „Hymis hausrofa“ (Den norsk-islandske
skjaldedigtning 1908:22) eða „Hymis hausreyti“ (Fagrskinna 2007:60). Hymir er jötunn
og – samkvæmt fimmtu vísu goðakvæðisins Hymiskviðu – faðir Týs (Eddukvæði I
2014:400). Hymir er einnig förunautur Þórs í goðsögninni um Miðgarðsorminn sem er
varðveitt bæði í Hymiskviðu og í Gylfaginningu Snorra Sturlusonar. Í Hymiskviðu er
Hymir loks drepinn af Þór (Eddukvæði I 2014:406). En í hvorugri gerð er sagt frá hrafni
sem rýfur eða reytir haus Hymis og er þar af leiðandi ekki hægt að segja hvort atriðið sé
hluti af sögu Hymis og Þórs eða hvort það sé brot úr glataðri goðsögn.
Hin kenningin finnst í fjórðu vísu og er hrafninn þar nefndur „enn hǫsfjaðri […] arnar
eiðbróðir“ (Fagrskinna 2007:60). Orðið hös (f.í. hǫss) þýðir grár og er því gefið í skyn
að hrafninn sé með gráar fjaðrir. Þessi lýsing á betur við grákrákur en hrafna, en þegar
litið er á kvæðið í heild er ljóst að um hrafn er að ræða. Skáldið virðist ekki hafa gert
greinarmun á hröfnum og krákum.
2.5

Spáfuglaminnið

Spáfuglaminnið finnst alls staðar í hetjukvæðum eddukvæðanna en vinsælasta dæmið er
e.t.v. frásögn um Sigurð Fáfnisbana sem er varðveitt í Fáfnismálum. Þegar Sigurður er
búinn að drepa Fáfni, fer hann að steikja hjarta hans og brennir sig svo á fingri. Hann
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setur fingurinn upp í munninn en „hjartblóð Fáfnis kom á tungu honum, ok skilði hann
fuglsrǫdd“ (Eddukvæði II 2014:309). Svo heyrir hann sjö igður4 kvaka í hrísnum og skilur
um leið hvað þær eru að segja. Þær vara hann við svik Regins og hann bregst ókvæða
við og drepur Regin. Þá spá igðurnar Sigurði fundum sínum við Guðrúnu og Brynhildi
(Eddukvæði II 2014:309-312).
Tvö dæmi finnast um spágáfu hrafna. Annað dæmið má finna í Helgukviðu Hundingsbana I sem Vésteinn Ólason tímasetur í lok elleftu aldar (2014a:19). Ónafngreindur eftirvæntingarfullur hrafn situr á tré og segir öðrum hrafni frá örlögum nýfæddu hetjunnar
Helga Hundingsbana:
5

Eitt var at angri
Ylfinga nið
ok þeiri meyju
er munúð fœddi;
hrafn kvað at hrafni,
sat á hám meiði
andvanr átu:
„Ek veit nǫkkut.

6

Stendr í brynju
burr Sigmundar,
dœgrs eins gamall,
nú er dagr kominn;
hvessir augu sem hliðingar,
sá er varga vinr,
vit skulum teitir.“
(Eddukvæði II 2014:248)

Þessi spádómur verður einmitt að veruleika seinna í kvæðinu þar sem Helgi verður mikill
og farsæll konungur og kappi: „ey var Helgi / Hundings bani / fyrstr í fólki, / þar er firar
bǫrðusk, / œstr á ímu, / alltrauðr flugar; / sá hafði hilmir / hart móðakarn“ (Eddukvæði II
2014:257, vísa 53).
Hitt dæmið er Brot af Sigurðarkviðu. Brotið varðveitir síðasta hlut kvæðis sem fjallar
um víg Sigurðar Fáfnisbana. Hrafn nokkur spáir að bani hans muni verða morðingjum
hans að falli:
11 Soltinn varð Sigurðr
sunnan Rínar;
hrafn at meiði
hátt kallaði:
„Ykkr mun Atli
eggjar rjóða,
munu vígskrá
of viða eiðar.“

(Eddukvæði II 2014:326)

Eldri fræðimenn „hafa talið Brot elst norrænna Sigurðarkvæða […] og hafa nefnt það
Sigurðarkviðu hina fornu“; en að mati Vésteins bendi ekkert í brag og stíl á háan aldur
(2014a:69).
Í nútímamáli táknar orðið igða fugla af ættinni sitidae (enska nuthatches, þýska Kleiber, danska spætmejser) en gæti upprunalega hafa þýdd lítill/mjór fugl með mjóu og hvössu nefi (Ásgeir Blöndal Magnússon
1989:417).
4
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2.6

9

Kráku-karl

Morkinskinna er brotakennt handrit sem geymir sögur um Noregskonunga. Hún var
skrifuð á síðari hluta þrettándu aldar, að hluta til eftir handriti frá byrjun aldarinnar „um
sama efni sem Snorri [Sturluson] þekkti og notaði“ (Sverrir Tómasson 1992b:383). Í
henni er lýst atriði sem minnir á Óðin og hrafnana hans (Bourns 2012:27).
Í kafla nr. 58 er sagt frá samkomu Ólafs kyrra, konungs í Noregi 1066–1096 (Ármann
Jakobsson 2011:v) og svokallaðs Kráku-karls (Morkinskinna II 2011:12-14). Sagan er
einnig varðveitt í sumum handritum Heimskringlu og í Frísbók (samkvæmt skýringum
útgefanda Morkinskinnu II 2011:12). Þegar búið er að innheimta skatta spyr konungurinn
hvar fólkinu var tekið af mestri gestrisni. Svarið sem hann fær er að „þar er einn búandkarl sá gamall er hann veit fyrir marga hluti, ok hǫfum vér margs spurt hann, ok hefir
hann ór leyst. Ok þótti oss eigi meðalskemmtan við hann at tala, ok þat hyggjum vér at
hann kunni fogls rǫddu“ (Morkinskinna II 2011:12). Konungurinn trúir þessu ekki en
þegar hann siglir um sund nokkurt ásamt mönnum sínum sér hann hús og spyr hvers
konar hús þetta sé. Þeir svara að þetta sé hús fróða mannsins sem þeir höfðu áður sagt
honum frá. Svo skipar hann þeim að taka höfuðið af hestinum sem stendur hjá húsinu án
þess að sulla blóði niður og senda það á skipið. Þá eiga þeir að segja bóndanum að koma
að hitta konunginn án þess að segja honum hvað þeir hafa gert. Þeir framkvæma
skipunina og koma með bóndanum aftur á skipið. Konungurinn biður hann um að veita
þeim leiðsögn um sundið. Þegar þeir róa fljúga þrjár krákur skrækjandi um skipið, hver
á vængi öðrum. Bóndinn virðist vera að hlusta á hvað krákurnar hafa að segja og
konungurinn spyr hann hvað þær hafa sagt honum. „Era þat siðr“ (Morkinskinna II
2011:13) er svarið eftir að fyrsta krákan er búin að fljúga yfir skipið, „[h]erra, nú er mér
grunr á hvat hon segir“ (Morkinskinna II 2011:13) þegar önnur kráka er komin og bóndinn
hættur að róa, og „eigi er glíkligt at ek vita þat“ (Morkinskinna II 2011:13) eftir þeirri
þriðju. Svo byrjar hann að kveða vísu:
166. Segr vetrgǫ[mul,
ve]it ekki sú,
ok tvévetr segr,
trúik eigi at heldr,
en þrévetr segr,
þykkira mér glíkligt:
Kveðr mik róa
á merar hǫfði,
en þik, konungr,
þjóf míns féar.

(Morkinskinna II 2011:13-14)

Þótt konungurinn reiðist við þessu að fyrra bragði, viðurkennir hann að bóndinn hefur
rétt fyrir sér og launar honum ríkulegar gjafir.
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Þessi frásögn minnir greinilega á þjóðsögur og er atriðið um skrækjandi kráku sem er
endurtekið þrisvar skýr vísbending til þess enda er algengt í þjóðsögum að atburðir
endurtakist þrisvar. Það er ekki einsdæmi, því margir þættir falla í Morkinskinnu „að
ákveðnu mynstri sem algengt er í þjóðsögum og ævintýrum“ (Sverrir Tómasson
1992b:384). Einnig er getið til um að sagan hafi upprunalega verið sögð um Harald
konung harðráða, áður en hún hafi verið færð yfir til sonar hans, Ólafs kyrra (samkvæmt
skýringum útgefanda Morkinskinnu II 2011:12).
Mörg rök benda til þess að Kráku-karl sé Óðinn í dulargervi, þrátt fyrir að hvergi er
beinlínis vísað til hans. Í fyrsta lagi eru það augljóslega krákurnar þrjár sem segja
bóndanum hvað kom fyrir merina hans. Eins og Óðinn getur hann skilið fuglamál og
minna krákurnar þar af leiðandi beint á hrafnana sem segja Óðni fréttir. Einnig talar
karlinn í vísum eins og Óðinn í Ynglinga sögu þar sem sagt er að hann hafi mælt „allt
hendingum, svá sem nú er þat kveðit, er skáldskapr heitir“ (Snorri Sturluson 2002:17).
Enn fremur er Óðinn þekktur fyrir að fara á milli manna í dulargervi eins og t.d. í goðsögninni um skáldamjöðinn eða í Grímnismálum þar sem Óðinn telur upp dulnefnin sín,
m.a. nöfnin Grímnir eða Grímur (Eddukvæði I 2014:377). Timothy Bourns nefnir í þessu
samhengi einnig Hrólfs sögu kröku þar sem Óðinn birtist í gervi bóndans Hrana
(2012:27). Til eru fleiri dæmi um þetta en að nefna þau öll myndi sprengja ramma þessarar
ritgerðar. Síðast en ekki síst er Kráku-karli lýst sem fróðum manni sem er eitt af aðaleinkennum Óðins eins og t.d. Grímnismál bera vott um.
Samt sem áður er Óðinn hvergi nefndur á nafn í textanum og er fuglunum lýst sem
krákum en ekki hröfnum (þó á orðið kráka við hjá öllum tegundum ættkvíslarinnar
corvus og er því samt ekki alveg útilokað að hér sé einmitt um hrafna að ræða). Grákrákan (corvus cornix) er algengur fugl í Noregi og er hugsanlegt að hún hafi leyst
hrafninn af hólmi undir áhrifum frá þjóðsögum. Annar möguleiki er að höfundurinn hafi
ekki gert greinarmun á krákum og hröfnum svipað og skáldið í Haraldskvæði / Hrafnsmálum. Spurningin hvort Kráku-karl sé Óðinn í dulargervi er því ekki hægt að svara með
vissu þótt margt bendi til þess.
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Helgisiðir og hrafninn sem tákn

Úr fornöld hafa verið varðveittar nokkrar frásagnir um að germanskar þjóðar hafi spáð
fyrir um framtíðina með því að greina flug og garg fugla. T.d. hefur austrómverski sagnfræðingurinn Procopius frá Caesarea (uppi í byrjun sjöttu aldar) sagt frá Vandalakonungi
sem lét fanga lausan eftir að hann sá örn svífa yfir fanganum. Þá sagði hann einnig frá
Gotakonungi sem hafi heyrt kráku garga spá um yfirvofandi dauða hans (Maier 2003:78).
En rómverski sagnfræðingurinn Publius Cornelius Tacitus skrifaði þegar í lok fyrstu
aldar í riti sínu, Germaníu, að sá „siður þekkist og norður þar, að leita frétta af gargi eður
kvaki fugla og af flugi þeirra“ (Tacitus 2001:67).
3.1

Hákon jarl

Frá Hákoni Sigurðarsyni Hlaðajarli, uppi u.þ.b. 935 – 995 og ríkisstjóra Noregs u.þ.b.
970 – 995 (Sandnes 2009), er sagt að hann ráðist á og sigri Óttar Gautajarl. Sú saga er
varðveitt í 17. kafla Fagurskinnu. Í 27. kafla Ólafs sögu Tryggvasonar í Heimskringlu
Snorra Sturlusonar er varðveitt önnur gerð. Fagurskinna er norskt konungasagnarit sem
var skrifað um 1220 en hefur einungis að hluta til varðveist í yngri íslenskum endurritum.
Flestir fræðimenn eru sammála um að höfundur Fagurskinnu hafi ekki þekkt rit Snorra
en á hinn bóginn leikur grunur á að Snorri sjálfur hafi þekkt hana en hann hefur einnig
haft aðrar heimildir til taks eins og ofangreint er (Sverrir Tómasson 1992b:364-365).
Þegar Hákon jarl kemur til Gautlands (eða til Gautaskers samkvæmt Snorra), fer hann
að fella blótspán, þ.e. að leita véfréttar,5 til þess að fá vitrun um hvort tíminn sé
heppilegur til að berjast. Snorri nefnir hins vegar einungis að hann hafi gert blót mikið.
Að lokinni athöfninni sér hann „þá hrafna tvá hversu gjalla ok fylgja allt liðinu“
(Fagrskinna 2007:118) og fer svo á land með liði sínu og byrjar að brenna bæja og ræna í
Gautlandi. Loks mætir hann Óttari Gautajarli og í orrustunni eru flestir í liði Gautajarls
drepnir en hann sjálfur sleppur (Fagrskinna 2007:118-119). Í gerð Snorra er þessu lýst á
svipaðan hátt: Eftir blótið „kómu þar fljúgandi hrafnar tveir ok gullu hátt. Þá þykkist jarl
vita, at Óðinn hefir þegit blótit ok þá mun jarl hafa dagráð til at berjask“ (2002:260).
Hákon jarl er þá svo vongóður að hann lætur brenna öll skipin sín og fer á land til að
hertaka Gautland. Í orrustu þeirra – í trássi við Fagurskinnu – fellur Óttarr jarl (Snorri
Sturluson 2002:260-261). Bæði rit vitna í vísu úr Velleklu eftir Einar Helgason skálaglamm sem hann orti sem hirðskáld um Hákon Hlaðajarl (Vésteinn Ólason 1992a:213):

Tómas V. Albertsson setur það að fella blótspán í samhengi við rúnagaldur og ber það saman við fyrirbæri
sem Tacitus lýsti áður í Germaníu (2006). Þar er sagt að Germanar „sníða grein af aldintré og hluta í
smábúta, er þeir aðgreina með mismunandi merkjum; strá svo bútunum án greinarmunar og af handahófi
á hvít klæði“ (Tacitus 2001:66).
5
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125. Flótta gekk til fréttar
felli-Njǫrðr6 á velli.
Draugr gat dolga Sǫ́gu
dagráð Heðins váða.
Ok haldboði hildar
hrægamma sá ramma.
Týr vildi sá7 týna
teinlautar fjǫr Gauta.
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(Snorri Sturluson 2002:261)

Bjarni Aðalbjarnarson umorðar vísuna:
Sigurvegarinn (Hákon) [flótta felli-Njǫrðr] leitaði fréttar á bersvæði. Hermaðurinn [Heðins váða draugr] fékk dag valinn af valkyrju [dolga Sǫ́gu] til bardaga. Og herforinginn sá magnaða hrafna [hrægamma]. Sá blótmaður (eða: hermaður) vildi svipta Gauta lífi. (Í Snorri Sturluson 2002:261)
Andstætt frásögn Snorra eru hrafnarnir hér ekki sendir af Óðni heldur af valkyrju. Það
minnir á kenninguna í Helgakviðu Hundingsbana II þar sem hrafnar eru „gǫgl […]
Gunnar systra [valkyrja]“ (Eddukvæði II 2014:272) og á samtal hrafns við valkyrju í
Haraldskvæði / Hrafnsmálum eins og nánar var lýst í síðasta kafla.
3.2

Hrafna-Flóki

Tengsl á milli blóts og hrafna blasa við eins og sést í atriðinu um Hákon jarl hér á ofan.
Annað dæmi er sagan um Hrafna-Flóka sem er varðveitt í tveimur handritum Landnámabókar, í Sturlubók og í Hauksbók. Bæði segja frá Norðmanninum Flóka Vilgerðarsyni
sem fer út í leit að hinu nýuppgötvaða Íslandi. Hann er með þrjá hrafna meðferðis eins
og Sturlubók ber vott um: „Flóki hafði hrafna þrjá með sér í haf, ok er hann lét lausan
enn fyrsta, fló sá aptr um stafn; annarr fló í lopt upp ok aptr til skips; enn þriði fló fram
um stafn í þá átt, sem þeir fundu landit“ (Landnámabók 1968:36). Ítarlegri lýsing á þessu
atriði er til í Hauksbók: Hún segir frá því að þegar Flóki og áhöfn hans liggja í Smjörsundi
(Smørsund í Noregi), áður en þau láta í haf, hafi hann fengið „at blóti miklu ok blótaði
hrafna þrjá, þá er honum skyldu leið vísa, því at þá hǫfðu hafsiglingarmenn engir leiðarstein [þ.e. áttavita] í þann tíma í Norðrlǫndum“ (Landnámabók 1968:37). Fer Flóki svo
um Hjaltland til Færeyja og „[þ]aðan sigldi hann út í haf með hrafna þá þrjá, er hann
hafði blótat í Noregi. Ok er hann lét lausan hinn fyrsta, fló sá aptr um stafn; annarr fló í
lopt upp ok aptr til skips; þriði fló fram um stafn í þá átt, er þeir fundu landit“
(Landnámabók 1968:37, 39).
Lýsingunni á Hrafna-Flóka er gjarnan líkt við frásögnina um syndaflóðið í Fyrstu
Mósebók 8:6–11 Biblíunnar: fjörutíu dögum eftir að örkin strandaði, „lauk Nói upp
6
7

Eða „felli-Týr“ (Fagrskinna 2007:118).
Eða „þá“ (Fagrskinna 2007:118).
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glugga arkarinnar […] og sendi út hrafn. Hann flaug fram og aftur uns vatnið þornaði á
jörðinni“ (Biblían 2007:12). Þá sendir hann út dúfu og hún snýr aftur heim en eftir sjö
daga sendir hann hana aftur út. Hún kemur til baka „með grænt ólífuviðarblað í nefinu.
Þá vissi Nói að vatnið var þorrið af jörðinni“ (Biblían 2007:12). Það eru áberandi líkindi
frásagnarinnar um Hrafna-Flóka og sögunnar af örkinni hans Nóa en er það þó ekki hægt
að fullvissa sig um að saga Flóka sé tekin beint úr Biblíunni. Þegar nánar er að gáð eru
líkindin fá enda er tilgangur þess að senda út fuglana allt annar: Í Biblíunni hefur örkina
rekið á land þegar fuglunum er sleppt. Þar er fuglunum ætlað að sjá hvort vatnið sé þorrið
en í sögu Hrafna-Flóka er tilgangur fulglanna að gá hvort sjáist til lands.
Það eru til heimildir úr öðrum menningarheimum sem sýna það að nota fugla til þess
að finna land. T.d. hefur rómverski fræðimaðurinn Pliníus eldri sagt frá Srí-Lankamönnum sem á sínum tíma hefðu ekki kunnað að sigla með hjálp stjarnanna. Þeir héldu
fugla um borð og létu þá lausa til þess að geta fylgt þeim þegar þeir flugu í átt til lands
(1969:401).8 Jón Hnefill Aðalsteinsson minnir á að hugsanlega elsta heimildin um slíkt
háttalag sé úr Samræðum Búdda og hafi verið skráðar á fimmtu öld f.Kr. (1999:259-260,
með vísun til Lange 1968). Þess vegna er ólíklegt að saga Hrafna-Flóka sé tekin úr
Biblíunni og líkindi sagnanna stafa frekar af tilviljun.
Þegar heimildargildi frásagna um Hrafna-Flóka er greint, skiptir mat á ritaldri og uppruna þeirra miklu máli. Annað þeirra handrita, Sturlubók, var samið af Sturlu Þórðarsyni
á tímabilinu frá 1277 til 1280 en hitt handritið, Hauksbók, er rakin til fyrsta áratugar 14.
aldar og er aðalskrifari þess Haukur Erlendsson (Sverrir Tómasson 1992c:300-301).
Sumir fræðimenn halda að Ari fróði Þorgilsson og Kolskeggur vitri hafi samið frumgerð
Landnámabókar snemma á 12. öld, t.d. Jón Hnefill (1999:257), en þetta er umdeilt mál
(Sverrir Tómasson 1992c:300-301). Báðir Sturla og Haukur hafa bætt við textann og að
mati Sverris Tómassonar (1992c:302) hafi sá fyrri t.d. samið inngangskafla um fund og
fyrstu ferðir til Íslands. Þetta kemur ekki heim og saman við sjónarmið Jóns Hnefils, en
hann segir að frásögn Hauksbókar um að blótað hafi verið til hrafnanna beri „öll merki
að vera gömul og gild“ (1999:264). Hann bætir við að blótinu sé lýst sem jákvæðri athöfn
og að það sé vísbending til hás aldurs enda hafi viðhorf til þess orðið „neikvæðara því
lengra sem leið frá kristnitöku“ og þá sérlega frá „tilkomu þýddra helgirita 12. aldar“
(1999:264). Í Sturlubók vantar hrafnablót Flóka en er það ekki eina dæmið um að „efni
sem að einhverju leyti snerti fornan átrúnað eða forna helgisiði“ sé sleppt í henni en það
er þó til staðar í Hauksbók (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1999:269). Jón Hnefill kemst því
að þeirri niðurstöðu að þetta blótminni hafi verið til í frumgerð Landnámabókar og að
Ari fróði Þorgilsson hafi skrifað niður sögu Hrafna-Flóka skömmu eftir 1100 (1999:278).

„The Cingalese take no observations of the stars in navigation […] but they carry birds on board with
them and at fairly frequent intervals set them free, and follow the course they take as they make for land.“
(Pliníus eldri 1969:401)
8
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Það gæti því vel verið að frásögnin um hrafnablót hans sé ósvikin lýsing á heiðinni helgiathöfn.
3.3

Hrafnsmerki

Hrafnsmerkið er gunnfáni skreyttur hrafni. Það er vinsælt minni í fornnorrænum bókmenntum, ekki síst á Íslandi. Sumir fræðimenn telja að vinsældir hrafnamyndmáls í dróttkvæðum hafi leitt til þess að höfundar hafi túlkað það sem vísun til gunnfána. En hrafnsmerkið er einnig þekkt úr samtímalegum heimildum. T.d. er fjallað um orrustu gegn
Dönum árið 878 (eða 876 samkvæmt de Vries 1956:371) í Engilsaxneska annálnum þar
sem segir að gunnfáni sem Danir kalli hrafn hafi verið tekinn.9 Annað dæmi er Encomium
Emmae Regnae þar sem sagt er frá Dönum sem hafi notað hrafnsmerkið í Assatúnsorrustu árið 1016 (Wild 2012:42).
Gunnfánanum er ítarlega lýst í frásögnum um Brjánsbardaga í Brennu-Njáls sögu,
Orkneyinga sögu og öðrum norrænum textum. Sjónarhorn andstæðinga norrænna manna
er einnig varðveitt í írskum og enskum textum, eins og Cogadh Gáedel er Gallaib,
Chronicum Scotorum og í Engilsaxneska annálnum. Þessi orrusta átti sér stað á
föstudaginn langa, 23. apríl 1014 á Uxavöllum (Clontarf) nálægt Dyflinni. Þar barðist
herflokkur Brjáns yfirkonungs Írlands gegn sambandi norrænna manna og konungs í
Leinster, Maél Mórdha, undir forystu Sigtryggs silkiskeggs Dyflinnarkonungs (Wild
2012:37). Hersveit Brjáns marði nauman sigur á völlunum en Brjánn sjálfur féll. Brjánsbardagi er gjarnan talinn vera endir víkingaaldarinnar á Írlandi en endaði samt ekki byggð
norræna manna á Írlandi á einum degi. Aðlögun þeirra að írsku samfélagi var þegar hafin
í gegnum viðskipti, giftingar og kristnitöku (Wild 2012:39).
Í liði Sigtryggs var einnig Sigurður, jarlinn í Orkneyjum. Sigurður og menn hans
börðust undir hrafnsmerkinu (Wild 2012:37). Í Orkneyinga sögu er þessum gunnfána lýst
nánar: „Merkit var gǫrt af miklum hannyrðum ok ágætligum hagleik; þat var gǫrt í hrafns
mynd ok þá er vindr blæss í merkit, þá var sem hrafn beindi fluginn“ (Orkneyinga saga
1965:25). Móðir Sigurðar, Eðna, sem var dóttir Kjarvals Írakonungs og fjölkunnug kona,
saumar gunnfánann, gefur hann Sigurði og segir honum:
„Ek mynda þik hafa lengi upp fœtt í ulllaupi m[í]num, ef ek vissa, at þú myndir
einart lifa, ok ræðr auðna lífi, en eigi, hvar maðr er kominn; betra er at deyja með
sœmð en lifa með skǫmm. Tak þú hér við merki því, er ek hefi gǫrt þér af allri
minni kunnáttu, ok vænti ek, at sigrsælt myni verða þeim, er fyrir er borit, en
banvænt þeim, er berr.“ (Orkneyinga saga 1965:24-25)
Skömmu síðar berst Sigurður jarl við Finnleik jarl á Skíðamýri og missir þrjá merkismenn en vinnur orrustuna (Orkneyinga saga 1965:25). En í Brjánsbardaga hafna menn

9

„wæs se guðfana genumen, þe hi ræfen hetin“ (de Vries 1956:371)
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hans að bera hrafnsmerkið og þá verður Sigurður jarl að bera það sjálfur og fellur í
kjölfarið (Orkneyinga saga 1965:27).
Frá sömu atburðum er sagt í Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar. Íslendingurinn Þorsteinn
Hallson gengur til liðs við Sigurð jarl og tekur þátt í Brjánsbardaga. Þegar búið er að
drepa þrjá merkismenn, biður jarlinn Þorstein til að taka upp gunnfánann en Þorsteinn
svarar: „Ber sjálfr krák þinn, jarl!” (Þorsteins saga Síðu-Hallssonar 1950:301) Svo gerist
það að jarlinn tekur „merkit af stǫnginni ok lét koma milli klæða sér ok barðisk þá
alldjarfliga“ (Þorsteins saga Síðu-Hallssonar 1950:301). Eins og í Orkneyinga sögu er
hann drepinn skömmu síðar (Þorsteins saga Síðu-Hallssonar 1950:301).
Frásögn er svipuð í Brennu-Njáls sögu. Þar biður jarlinn Þorstein um að bera
gunnfánann eftir að tveir merkismenn eru fallnir. En Ásmundur hvíti varar við þessu: „Þú
skalt eigi bera merkit […] því at allir eru drepnir, þeir er bera.“ (Brennu-Njáls saga
2010:451). Þá snýr jarlinn að Hrafni hinum rauða og skipar honum að bera merkið en sá
svarar: „Ber þú sjálfr fjánda þinn“ (Brennu-Njáls saga 2010:451). Sigurður jarl bregst við
því með því að segja „Þat mun vera makligast, at allt fari saman, karl ok kýll“ og tekur
svo „merkit af stǫnginni ok kom í millum klæða sinna. […] Þá var ok jarl skotinn spjóti
í gegnum“ (Brennu-Njáls saga 2010:451).
Frásögninni um Brjánsbardaga fylgir e.t.v. dularfyllsti þátturinn í Brennu-Njáls sögu.
Á sama tíma og Brjánsbardagi stendur yfir, fylgist Dörruður nokkur á Katanesi með tólf
valkyrjum í dyngju og ógnvekjandi vefnaði þeirra: „Mannahǫfuð váru fyrir kljána, en
þarmar ór mǫnnum fyrir viptu ok garn, sverð var fyrir skeið, en ǫr fyrir hræl“ (BrennuNjáls saga 2010:454). Valkyrjur þessar kveða vísur sem eru þekktar undir nafninu
Darraðarljóð (Brennu-Njáls saga 2010:454-458). Innihald kvæðisins er hroðalegt en lýsir
valkyrjum sem eru að ráða valnum með því að vefa. Í sjöttu vísu stendur: „Vindum,
vindum / vef darraðar, / þar er vé vaða / vígra manna!“ (Brennu-Njáls saga 2010:457).
Nafnið Dörruður er oft talið vera Óðinsheiti (Wild 2012:41, Simek 2006:75) og af þeim
sökum gæti vefur darraðar þýtt vefur Óðins og er það gjarnan túlkað sem kenning fyrir
orrustu. Vé vígra manna er hægt að túlka sem gunnfána vopnfæra manna og er þar af
leiðandi einnig hugsanlegt að með heitinu vefur darraðar sé vísað til hrafnsmerkis
Sigurðar jarls. Sú hugmynd að örlög séu ofin í hrafnsmerki, endurspeglast í spá móður
Sigurðar um að sá sem ber merkið sé feigur, eða jafnvel kjörinn valur.
Eftir Darraðarljóð kemur annar dularfullur atburður þegar sagt er frá Háreki í Orkneyjum sem sér „Sigurð jarl ok nǫkkura menn með honum. Tók Hárekr hest sinn ok reið
til móts við jarl, ok sá menn, at þeir fundusk ok riðu undir leiti nǫkkurt. Sásk þeir aldri
síðan ok engi ørmul fundusk af Háreki“ (Brennu-Njáls saga 2010:459). Atburðinn má
túlka á þann hátt að hér sé lýst ferð Sigurðar til Valhallar, en hann ber einnig skýr einkenni
þjóðsagnaminnisins sem er þekkt undir hugtakinu villtur her eða villt veiði (Jokisch
2014:38, Lanz 2016:6).
Frásagnir þessar um hrafnsmerkið eru táknþrungnar, sérstaklega í Brennu-Njáls sögu.
Það að merkismanni er spáð feigð og það að Sigurður jarl er skotinn spjóti eftir að hafa
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tekið merkið að sér, gæti vísað til n.k. mannblóts eða sjálfsfórnar. Það minnir á goðafræðilega sjálfsvígslu Óðins sem er bæði varðveitt í Hávamálum v. 13810 og í níunda kafla
Ynglinga sögu.11 Eins og atriðið um Hárek sýnir, er Sigurði jarli þá veitt inngöngu í
Valhöll: hann gengur til liðs við Óðin. Hinir menn sem neituðu að bera merkið lifa af
orrustu og þetta gæti því verið tákn um hnignun heiðni – enda er Brennu-Njáls saga að
hluta til kristnitökusaga.
En hrafnsmerkið var einnig fyrir hendi löngu eftir Brjánsbardaga og kristnitöku. Á
veggteppi frá Bayeux, sem var ofið í tilefni sigurs Normanna í orrustunni við Hastings á
Englandi árið 1066, sést gunnfáni með dökkum fugli. Þess er getið að þetta sé mynd af
hrafnsmerkinu (Wild 2012:41). Í Heimskringlu Snorra Sturlusonar er sagt frá Haraldi
harðráða Noregskonungi og gunnfána hans sem heitir Landeyðan12 (Wild 2012:43, de
Vries 1956:371) og í Sverris sögu er sagt frá Sverri konungi sem réð yfir Noregi árin 1184–
1202 og var með gunnfánann Sigurflugu. Þótt hvergi sé getið þess hvort þessir gunnfánar
hafi verið skreyttir hröfnum virðast þeir hafa veitt þeim sem báru þá yfirburði í átökum
(Wild 2012:43).
Táknræn þýðing blaktandi gunnfána er einnig merkileg og kemur það fram í Hlöðskviðu hetjukvæða eddukvæðanna. Kviðan er varðveitt í Hervarar sögu og Heiðreks sem
„hefur verið sett saman á 13. öld. Þó er ljóst að allmikið af bundnu máli kvæðisins […]
er hetjukvæða- og hetjusagnaarfur, jafnforn þeim sem finna má í fornlegustu hetjukvæðum Konungsbókar“ (Vésteinn Ólason 2014a:175). Í þessari kviðu reynir herforingi
Gota, Gizurr, að hræða her Húna í aðdraganda stórrar orrustu:
26 „Felmtr er yðru fylki,
feigr er yðvar vísi,
gnæfr yðr gunnfáni,
gramr er yðr Óðinn.“

(Eddukvæði II 2014:427)

Samkvæmt skýringum Jónasar Kristjánssonar við þessari vísu þýðir sögnin að gnæfa það
að vera álútur, boginn (Eddukvæði II 2014:427). Í ljósi þess er möguleg túlkun á liðnum
„gnæfr yðr gunnfáni, / gramr er yðr Óðinn“ að gunnfáni Húna sé álútur og að þetta sé
tákn um að Óðinn sé Húnum gramur. Í eftirfarandi orrustu gjörsigra Gotar Húna
(Eddukvæði II 2014:429). Atriði í Reginsmálum hefur þegar verið nefnt þar sem Óðinn
segir í vísu 21 að hrafnar séu holl fylgd hermanns – „dyggja fylgju / hygg ek ins døkkva

„Veit ek at ek hekk / […] geiri undaðr / ok gefinn Óðni, / sjálfr sjálfum mér […]“ (Eddukvæði I 2014:350).
„Óðinn varð sóttdauðr í Svíþjóð. Ok er hann var at kominn dauða, lét hann marka sik geirsoddi“ (Snorri
Sturluson 2002:22). Frá arftaka Óðins, Nirði, er sagt svipaða sögu: „Njǫrðr varð sóttdauðr. Lét hann ok
marka sik Óðni, áðr hann dó“ (Snorri Sturluson 2002:23). Þar er vísbending um að sá sem er stunginn spjóti
er talinn geta komið í víst Óðins.
12
Nafnið Landeyðan minnir á hrafnsmerki Ravenlandeye í Lives of Waltheof and his Father Sivard Digri
(The Stout) eftir William Ramsey. Nafn gunnfánans er þýðing úr latínu: corvus terræ terror (hrafn,
ógn/eyðing lands) (Wild 2012:42-43, de Vries 1956:372).
10
11
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vera / at hrottameiði hrafns“ (Eddukvæði II 2014:301). Það er því hugsanlegt að fylgja
hins dökkva hrafns gæti átt við hrafnsmerkið.
Orðið vé hefur þýtt bæði helgistaður og gunnfáni í fornmálinu (sbr. umfjöllun um
Darraðarljóð hér að ofan) og er það önnur skýr vísbending um mikilvægi hrafnsmerkisins í heiðnu samfélagi. Trúin um að merkismaður myndi deyja, en að þeir sem
merkið er borið fyrir myndu sigra, á hugsanlega rætur sínar að rekja til Óðinsdýrkunar í
sambandi við (sjálfs-)blót og vígslu eins og hefur verið rakið nánar hér á undan. Hrafnar
gegna hlutverki sem fulltrúar Óðins og valkyrja. Þeir eru leiðsögumenn sem vísa HrafnaFlóka veginn, málpípur Óðins eða valkyrja sem þiggja blót Hákonar jarls, véfréttin sem
segir fyrir um örlög og heppni í orrustum og mynd þeirra veitir sigur og aðgengi að
Valhöll.
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Mynd 1: C-myndmyntir nr. 1, 58 og 135 (frá vinstri til hægri) úr sýningarskránni eftir Hauck (1985:1, 69
og 173). Kvarði myndanna er 1,5:1.

Myndmyntir eða myndskífur (e. bracteates úr latínu bractea – þ.e. þunn málmplata, gullplata) eru þunnar einhliða slegnar málmplötur úr gulli frá fimmtu og sjöttu öld. Fyrirmyndir þessara myndmynta voru rómverskar keisaramedalíur þriðju og fjórðu aldar
(Maier 2003:93, Simek 2014:68). Hingað til hafa yfir 1000 myndmyntir fundist á rúmlega
500 stöðum, langflestar þeirra í Skandinavíu (einkum í Danmörku), um þrjátíu á
Englandi, og u.þ.b. tuttugu í öðrum Evrópulöndum s.s. Þýskalandi, Hollandi og
Tékklandi (Simek 2014:69). Í Suður-Skandinavíu og Norður-Þýskalandi hafa þær yfirleitt
fundist í gröfnum sjóðum en annars aðallega í gröfum (Maier 2003:93-95).
Myndmyntunum er skipt í fjóra hópa eftir myndefni – A, B, C og D (Maier 2003:95)
– en stundum er tveimur hópum – F og M – bætt við (Simek 2014:69). Hvað efni þessarar
ritgerðar varðar er C-hópur myndmyntanna áhugaverðastur: hann er sá stærsti
áðurnefndra hópa og einkennist af vangamynd mannshöfuðs sem er fyrir ofan ferfætling
(Maier 2003:95, Simek 2014:69). Eru þessar myntir um 400 talsins. Mynd 1 sýnir þrjú
dæmi af þessum C-myndmyntum. Gjarnan er mynd af fugli bætt við, eins og myndmyntirnar nr. 58 og 135 bera vott um. Oft finnast einnig rúnaáletranir í eldri rúnaröð á
þeim og benda orð eins og ᚨᛚᚢ (alu, sbr. nr. 58 og 135), ᚨᚢᛃᚨ (auja), ᛚᚨᚢᚲᚨᛉ (laukaR) og
m.a.s rúnaröðin ᚠᚢᚦᚨᚱᚲ (fuþark) á hlutverk þeirra sem verndargrips og lækningagaldurs
(Maier 2003:95, Simek 2014:70). Myndefni C-myndmyntanna er því gjarnan túlkað sem
mynd af goðsögninni um Óðin sem er að lækna fótsnúinn hest. Henni er lýst í Annarri
særingu frá Merseburg (Maier 2003:95, Simek 2014:70) og er varðveitt í fornháþýsku
handriti frá tíundu öld:
Phol ende Uuodan vuoron zi holza.
du uuart demo Balderes volon sin vuoz birenkit.
thu biguol en Sinthgunt, Sunna era suister;
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thu biguol en Friia, Volla era suister;
thu biguol en Uuodan, so he uuola conda:
sose benrenki, sose bluotrenki, sose lidirenki:
ben zi bena, bluot zi bluoda, lid zi geliden, sose gelimida sin!13
(Simek 2006:502)
Samkvæmt þessari túlkun geta fuglarnir á þessum myndmyntum jafnvel sýnt annan
hvorn hrafna Óðins, sem í forníslenskum heimildum gegna nöfnunum Huginn og Muninn
eins og áður kom fram.
Þessi túlkun, sem er aðallega byggð á rannsóknum Karls Haucks (Maier 2003:95,
Simek 2014:70, Starkey 1999:374), er samt umdeild. T.d. hefur Jan de Vries áður sagt að
hestamannamynd ásamt fugli sé ekki nægileg vísbending til þess að túlka hana sem
birtingarmynd af Óðni (1957:42). Í sama dúr færir Kathryn Starkey rök fyrir því að
kenning Haucks sé ekki nógu vel undirbyggð. Hún bendir á að það sé ekki mögulegt að
segja vafalaust hvers mynd sé á myndmyntunum. Starkey útilokar þó ekki að myndin
gæti einmitt verið af Óðni sem heilara hests (1999:390). Varðandi fuglinn segir hún að
það sé ekki ljóst að hann sé hrafn og að samband fugla í norrænni goðafræði sé ekki
einungis við Óðin og nefnir fjaðurham Freyju sem dæmi (1999:381-382). Auk þess
bendir hún á að hrafnar Óðins komi alltaf fram sem
par en fuglinn á myndmyntum sé hins vegar sýndur
annað hvort sem einstaklingur eða sem þrennd
(1999:381).14 Það verður að láta þess getið að Óðinn
er ekki einungis tengdur hröfnum en einnig öðrum
fuglum eins og erninum í goðsögninni um skáldamjöðinn, svo dæmi sé tekið.
4.2

Brjóstnálar

Tvær brjóstnálar frá sjöundu öld fundust nálægt
Álaborg á Norður-Jótlandi. Það er ugglaust að þær
sýna hrafna (sbr. Mynd 2). Goggarnir og stélin eru
skýrar vísbendingar þess. Skrúðið í formi grímu á
baki hrafnanna er hins vegar erfitt að túlka en það
gæti sýnt grímu Óðins (Pedersen 1990:160, 202).

Mynd 2: Brjóstnálar; ljósmynd eftir
Lennart Larsen (Pedersen 1990:161)

„Phol og Wodan riðu til skógar; þá heltist folald Baldurs á fæti; þá kvað/söng Sinthgunt um það, og Sunna
systir hennar, þá kvað/söng Friia um það, og Volla systir hennar, þá kvað/söng Wodan um það, hann kunni
það vel: Sé þetta snúningur á fæti, sé þetta blæðing, sé liður frá liði: Bein að beini, blóð að blóði, liður að
liði, svo sem allt sé límt saman! (eða: svo að þeir séu liðugir!)“ (Simek 1993:210).
14
„[…] Odin’s ravens always appear as a pair. On the bracteates a single bird is frequently represented,
and occasionally three appear.“ (Starkey 1999:381)
13
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4.3

Fundir frá Vendlis-tímabilinu

Augljósara en á myndmyntunum er málið þegar rætt
er um hjálmplötu (sbr. Mynd 3) sem fannst í Vendlisgröfinni I. Kumlið er dagsett í lok sjöundu aldar. Á
hjálmplötunni er sýndur vopnaður hestamaður á
hestbaki sem er í fylgd tveggja fugla. Hesturinn
(Sleipnir?), spjótið (Gungnir?), og fuglarnir tveir
benda til þess að hér gæti verið á ferð Óðinn með
hrafna sína, Hugin og Munin (de Vries 1957:43).
Hjálmplatan er ekki eini gripurinn frá Vendlistímabilinu sem er skreyttur með hrafnsmynd. T.d.
fundust víða um Skandinavíu, sérlega á svæði
Lagarins, í Suður-Skandinavíu, og á Gotlandi, en
einnig í Sutton Hoo á Englandi, skjaldursbryddingar
úr málmi í formi fugls, svokölluð Vendliskráka (sbr.
Mynd 4). Það er ekki alveg ljóst hvort hægt sé að
ræða um hröfnung, enda geta skreytingarnar t.a.m.
verið túlkaðar sem örn (Sundström 2016:5-6, með
vísun til Ambrosiani 1983:26f.). Auk þess fannst
hjálmur með nefskildi í formi hrafns (sbr. Mynd 5).
4.4

Óðinn frá Rípum

Mynd 3: Hjálmplatan frá Vendli
(Montelius 1905:98)

Mynd 4: Vendliskráka (SHM
Katalogvisning [án árs] mynd nr.
17279)

Í Danmörku hefur fundist lítið steypt mannshöfuð úr
blýi (sbr. Mynd 6). Uppruni þess er rakinn til Rípa
(Ribe) á Jótlandi í byrjun
áttundu aldar og hefur þar
síðan fundist steypuform líkt
þessari styttu. Við fyrstu sýn
virðist maðurinn vera með
horn á hjálminum en
skreytingin er túlkuð sem
birtingarmynd fugla og getur
þess vegna staðið fyrir Óðin
með hröfnum sínum tveimur.
Alls hafa fundist ellefu
svipuð steypuform þessarar
Mynd 6: Óðinn frá
styttu (Jensen 1990:178).
Rípum; ljósmynd

Mynd 5: Vendlis-hjálmur (SHM

eftir Lennart Larsen

Katalogvisning [án árs] mynd nr.

(Jensen 1990:179)

16493)
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Veggteppið frá Ásubergi

Einn mikilvægasti fornleifafundur frá víkingaöldinni var grafinn upp í Ásubergi
(Oseberg) við Oslóarfjörð í Noregi. Um er að ræða stóra bátsgröf frá um 850. Fundurinn
hefur hlotið frægð vegna vel varðveitts skips. Í því voru tvær konur grafnar, önnur þeirra
hugsanlega Ása drottning úr Ynglingaættinni. Höfðu þær með sér ríkulega gripi (Krause
2010:147).
Meðal gripanna fundust margar vefnaðarvörur, þar á meðal nokkur veggteppi (Ingstad
1995:139). Eitt af þessum veggteppum (sbr. Mynd 7) sýnir skrúðgöngu sem m.a. sýnir
tvær kerrur, dregnar af hestum og huldar með teppum. Að mati norska fornleifafræðingsins Anne Stine Ingstad gæti tilgangur teppanna hafa verið að hylja goðmyndir
sem venjulegt fólk mátti ekki sjá. Hún ber atriðið saman með lýsingu í Germaníu
Tacitusar á skrúðgöngu Nerþusar þar sem mynd gyðjunnar var dregin í uxakerru.15 Samkvæmt túlkun Ingstads ber neðri vagninn mynd frjósemisgoðs s.s. Þórs en hinn vagninn
mynd Freyju. Eftir meintri Þórskerru fylgir hestur og reiðtygi hestsins bendir til þess að
hann hafi upprunalega sömuleiðis dregið kerru enda er veggteppið varðveitt í brotum.
Ingstad ber kennsl á tvo hrafna sem fljúga fyrir ofan hestinn og túlkar þá sem vísbendingu
um að mynd Óðins hafi verið fólgin í þessari týndu kerru (1995:141-142).

Mynd 7: Veggteppabrot úr Ásuberggröfinni; teikningar eftir Sophie Krafft (Ingstad 1995:141)

„Í eyju nokkurri á hafi úti er helgur lundur, en í honum er vagn, helgaður gyðjunni og hulinn klæði; er
hofgoða einum leyft að snerta hann. Verður hann þess áskynja, er gyðjan er komin í helgidóminn, og er
hún fer aftur á burt í vagninum, sem dreginn er af kvígum, fylgir klerkur henni á leið með langri og
auðmjúkri bæn“ (Tacitus 2001:113).
15
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Óðinn frá Hleiðru

Einn áhugaverðasti fundur síðustu ára kom upp í
Danmörku við uppgröft í Hleiðru (Lejre) á Sjálandi
árið 2009: þar fannst lítil stytta af sitjandi mannveru
á stóli ásamt tveimur fuglum (sbr. Mynd 8).
Fundurinn hefur verið dagsettur um árin 900 – 950
(Christensen 2010:7-8).
Stóllinn er greinileg birtingarmynd af hásæti og
fuglarnir tveir, sem eru ekki hluti af stólnum, er hægt
að túlka sem hrafna (Christensen 2010:10-11). Ekki er
þó eins ótvírætt að bera kennsl á persónuna. Bæði
Mynd 8: Óðinn frá Hleiðru;
lögun persónunnar og fatnaðurinn, sem minnir á
ljósmynd eftir Ole Malling
kjól, hafa kveikt þá hugmynd um að hér sé um að
(Christensen [án árs]:174)
ræða konu (Arwill-Nordbladh 2012:50). Fornleifafræðingurinn Tom Christensen er þó sannfærður um
að um Óðin sé að ræða enda sé Óðinn sjálfur þekktur fyrir að fremja seið sem var talinn
vera kvenlegt hlutverk.16 Í ljósi þess sé ekki svo langsótt að sýna Óðin í kvenmannsfötum
(2010:18). Önnur vísbending að hér sé um að ræða Óðin er yfirvaraskeggið sem minnir á
Óðinsstyttu frá Rípum (sbr. Mynd 6) (Christensen 2010:15-17).
4.7

Hrafnsmyntir frá Jórvík

Mynd 9: Hrafnsmynt frá Jórvík (vinstra megin) og mynt með hugsanlegri mynd af hrafnsmerki á
bakhliðinni (Grueber 1899:tafla IV).

Ólafur Guðröðarson var konungur í Dyflinni frá 934–941 og Jórvík frá 939–941 (Wild
2008:201). Á stuttum valdatíma hans í Jórvík voru slegnar myntir með nafni hans (sbr.
Mynd 9, vinstra megin).17 Framhlið myntanna er skreytt hrafni með útbreidda vængi
ásamt áletrun sem segir „ANLAF CVNVNG“. Á bakhlið er nafn myntsláttumannsins og
Í sjöunda kafla Ynglinga sögu segir Snorri Sturluson: „Óðinn kunni þá íþrótt, svá at mestr máttr fylgði,
ok framdi sjálfr, er seiðr heitir […]. En þessi fjǫlkynngi, er framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi þótti
karlmǫnnum skammlaust við at fara, ok var gyðjunum kennd sú íþrótt“ (2002:19).
Ármann Jakobsson hefur fást við kyngervi Óðins og segir að sem guð þurfi hann „að vera bæði gott og
illt, rétt eins og hann er bæði karl og kona“ (2016:17).
17
Herbert A. Grueber rekur myntina til Ólafs Kvarans, arftaka Ólafs Guðröðarsonar (1899:20)
16
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lítill kross í miðju. 36 myntir af þessu tagi hafa varðveist. Áhugavert er að myntirnar eru
taldar vera eina dæmið á Englandi víkingatímans þar sem fornnorrænt orð (konungr) er
skrifað með latneskum bókstöfum en ekki með rúnum (Wild 2008:204-205).
Notkun fornnorrænu á myntunum er hægt að túlka sem n.k. áróður vegna endurheimtar Jórvíkur frá Englendingum. Ásamt hrafnsmyndinni virðast skilaboðin vera
þannig: norrænu yfirráðin yfir Jórvík eru heiðin og myntirnar ætlaðar til þess að afmarka
sig frá kristnum nágrönnum sunnan og vestan borgarinnar (Wild 2008:206).
Fyrir og eftir valdatíma Ólafs Guðröðarsonar voru einnig slegnar myntir sem eru með
mynd af gunnfána á bakhliðinni (sbr. Mynd 9, hægra megin). Á gunnfánanum sést lítill
kross sem stundum er túlkaður sem hrafn og myndi af þeim sökum sýna hrafnsmerkið
(Wild 2008:207, Grueber 1899:20).
4.8

Kross Þorvaldar

Á Mön fundust margir krossar úr steini sem sýna
einkenni trúarblöndunar. Þessir kristnu krossar eru
gjarnan skreyttir myndum úr norrænni goðafræði.
Brot af krossi fannst í forsal kirkju í Andreas á Mön
(sbr. Mynd 10). Það er yfirleitt kallað kross Þorvaldar eftir rúnaáletruninni ᚦᚢᚱᚢᛆᛚᛐᚱ : ᚱᛆᛁᛌᛐᛁᚴᚱᚢᛌ : ᚦ[…]
(þurualtr : raistikrus : þ[…]), sem þýðir orðrétt
Þorvaldur reisti kross þ[ennan] (Kermode 1892:7-6,
33, 37). Aldur krossins er umdeildur; samkvæmt
gagnagrunni Háskólans í Uppsölum er krossinn frá
um 940 (Samnordisk Runtextdatabas 2014) á meðan
Aleks Pluskowski nefnir tímabilið frá miðju tíundu
aldar til öndverðrar elleftu aldar (2003:158).
Á krossinum er mynd af manni með spjót í hendi
og fugl sitjandi á öxlinni. Ófreskja er að gleypa hann.
Það þarf ekki mikið ímyndunarafl til þess að þekkja
atriðið úr Ragnarökum eins og sagt er frá í Gylfaginningu í Eddu Snorra Sturlusonar: „Ríðr fyrstr
Óðinn með gullhjálm ok fagra brynju ok geir sinn er
Gungnir heitir. Stefnir hann móti Fenrisúlf […].
Úlfrinn gleypir Óðin. Verðr þat hans bani“ (2005:50).
Fuglinn á öxl mannsins getur þar af leiðandi verið
annað hvort hrafn eða örn enda séu báðir aðalsmerki
Óðins (Pluskowski 2003:158).

Mynd 10: Brot af krossi Þorvaldar
(Kermode 1892:33)
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Niðurstöður

Nöfn hrafnanna tveggja í Grímnismálum, Huginn og Muninn, hafa verið ofarlega í hugleiðingum fræðimanna um hlutverk hrafna í norrænni goðafræði. Nöfnin hafa gjarnan
verið túlkuð sem persónugerving hugar og minnis Óðins og hefur t.d. John Lindow sett
þau í samband við andlega ferð töfralæknis í transi. Þar sem Óðinn hefur áhyggjur af
endurkomu hrafna (sbr. Grímnismál) gæti það verið vísun til háskans sem töfralæknar í
transi eru útsettir fyrir (2001:188). Jan de Vries rökstyður skoðun sína á svipaðan hátt
þegar hann segir að nöfnin bendi á lögun sálarinnar á meðan hún hreyfist frjálslega utan
líkama töfralæknisins í transi. Hann ber þetta saman við hugtakið hugur (1957:63). Hugur
í þessum skilningi er hugur eða hugsun sem getur tekið á sig ham og farið út úr líkama
hugsandans og er þetta þjóðtrúarminni í Noregi. Samkvæmt de Vries hafi fólk í Setesdal
sagt um þetta að „hugen tok på ham“ (1956:220) – þ.e. hugurinn fór í ham. Hugur getur
farið úr líkama sem vindur eða komið fram í dýrsham og er því skyldur fyrirbærunum
fylgju, hamingju og verði (de Vries 1956:220-222). Rudolf Simek bendir á að slíkar niðurstöður séu einungis byggðar á nöfnunum en þau séu varla eldri en frá níundu eða tíundu
öld. Myndir frá Vendlis-tímabilinu hins vegar séu skýr sönnunargögn um það að hrafnar
hafi verið tengdir Óðni miklu fyrr en það. Simek veltir fyrir sér hvort hrafnar hafi
upprunalega ekki bara verið förunautar á vígvöllunum, heldur handlangarar Óðins í
dýrslíki sem aðstoðuðu goðið í hlutverki sínu sem heilari. Hugsunarháttur Simeks
byggist á myndmyntum. Hann hafnar þó kenningu Karls Haucks um tengsl þeirra við
valkyrjur í fuglslíki (2006:209).
Samt sem áður ganga langflestir fræðimanna út frá því að hrafnar séu órjúfanleg aðalsmerki Óðins og gætu jafnvel staðið fyrir goðið sjálft (sjá t.d. Beck 2000:201). En þegar
nánar er gáð kemur í ljós að ekkert er alveg eins og það sýnist við fyrstu sýn. Oft eru
kenningar þessar byggðar á frásögnum sem voru annað hvort frumsamdar eða a.m.k.
skrifað niður af kristnum mönnum á þrettándu öld, rúmlega 200 ár um eftir kristnitöku,
s.s rit Snorra Sturlusonar og – í þessu tilfelli – Grímnismál þar sem hrafnarnir tveir eru
tvímælalaust eignaðir Óðni. Snorri virðist vera álitinn e.k. kennivald hvað varðar
norræna goðafræði. T.d. kemur Jan de Vries sögunni um blót Hákonar jarls á framfæri en
hann minnist bara á frásögn Snorra sem segir að Óðinn hafi sent hrafna til að þiggja
blótið. De Vries lætur þar ekkert hafa eftir sér um vísuna úr Velleklu sem fylgir
frásögninni hjá Snorra. Hún er miklu eldri að uppruna og segir allt aðra sögu: í henni er
það valkyrja sem sendir hrafnana en ekki Óðinn, en hrafnar eru einmitt tengdir valkyrjum
í sumum kenningum. Það er t.d. til heilt kvæði (Haraldskvæði / Hrafnsmál) frá níundu
öld sem segir frá samtali hrafns við valkyrju. Í þessu kvæði er hrafninn nefndur Hymis
hausrofi / hausreyti, en engar sögur eru þó varðveittar sem tengja Óðin og jötuninn Hymi.
Hymir er frekar tengdur stríðsgoðinu Tý (sem faðir hans) og einnig Þór sem er förunautur
og – í einni gerð sögunnar – bani hans. Í annarri sögu, sem fjallar um Hrafna-Flóka og
gæti verið a.m.k hundrað árum eldri en rit Snorra, er sagt frá blóti beint til hrafna en er
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þar ekkert annað goðmagn nefnt. Í frásögnum um hrafnsmerkið er Óðinn ekki nefndur –
a.m.k. ekki beint. Þegar á heildina er litið kemur í ljós að það eru einkum yngri heimildir
sem setja hrafna í tvímælalaust samhengi við Óðin. Í eldri heimildum er myndin hins
vegar ekki eins skýr: hrafnar koma þar m.a.s. fram einir og sér eða þá í sambandi við
annað goðmagn eins og t.d. valkyrjur eða Hymir.
Þessar niðurstöður hafa ákveðnar afleiðingar þegar beint er sjónum að fornleifafundum. Eins og fram hefur komið hér að ofan, eru persónurnar á þeim gripum þar sem
hrafnsmyndin er ekki sjálfstæð eins og hjá hrafnsmyntum, nefskildi, Vendliskrákum og
brjóstnálum, næstum alltaf sagðar vera Óðinn. Hrafnarnir eru ekki síst aðalrökin fyrir
því. Eins og kemur fram hér að ofan eru ritaðar heimildir heldur mótsagnakenndar og
getur það sem Simek kallar „sönnun“ betur talist vísbending, líkleg þó hún sé. Engum
fundi fylgir áletrun sem segir okkur að hér sé sýndur Óðinn eða einhver annar og verður
þá að benda á að öllum slíkum greiningum fylgir mikil óvissa. Þorri goðafræðilegra frásagna höfðu auðvitað glatast áður en kristnir menn gátu skrifað þær upp og mörg þeirra
rita hafa einnig týnst síðan þá. Það sem eftir er eru aðeins brot, og þau brot sýna okkur
fjölbreytta mynd: hrafna sem hræætur og jafnvel orrustufugla, boðbera og véfréttir, en
einnig valdatákn. Þeir hegða sér stundum sjálfstætt, stundum í sambandi við goðmagn
eins og t.d. Óðin, valkyrjur, eða e.t.v. Tý eða Þór.
Hrafnar eiga auðvitað mörg einkenni sameiginlegt með Óðni og að hluta til við
óðinskum verum eins og valkyrjum: Þar á meðal skynsemi, forvitni og dálæti á völunum.
Líffræðingurinn Bernd Heinrich hefur ítarlega rannsakað og fylgst með hröfnum. Í
Yellowstone-þjóðgarði hefur hann orðið vitni að hröfnum sem fylgja úlfahópum og éta
hræ sem úlfar veiða (1999:226-235) en þeir fylgja einnig öðrum stórum rándýrum og
m.a.s mönnum og háhyrningum í sama tilgangi, og er það að rupla heimilisrusli tilbrigði
þessarar hegðunar (1991:21). Rænandi og berjandi víkingahópar hljóta því að hafa verið
vinsælir hjá hröfnum. Hrafninn sjálfur kemur ekki bara fyrir í norrænni goðafræði heldur
víða um heim, sérstaklega hjá frumbyggjum Norður-Ameríku og er hann þar gjarnan
séður sem skapari, en jafnvel skelmir18 (1991:21-26). Heinrich bendir á að Óðinn sé einnig
tengdur úlfum og túlkar goðsögnina um Óðin, úlfa og hrafna sem myndhverfingu sem
rúmast minningu um fjarlæga fortíð þegar veiðimenn, úlfar og hrafnar mynduðu farsælt
teymi (1999:335).
Yfirnátturulegir eiginleikar hafa e.t.v. alltaf verið raktir til hrafna. Stundum voru þeir
– meira eða minna – tengdir Óðni eða öðru goðmagni og m.a.s beinlínis dýrkaðir. Þrátt
fyrir kristnitöku fyrir rúmlega 1000 árum er hrafninn enn fastur í sessi og er krummi
áfram vinsælt minni í þjóðsögum og þjóðtrú á Íslandi. Í þessum anda ætla ég að ljúka
þessari ritgerð með áhugaverðri skrýtlu úr Fréttablaðinu frá 1. maí 2017. Þar er birt viðtal
við Gerði Sigurðardóttur sem missti húsið sitt í Heimaeyjargosinu 1973:

Það að vera skelmir er einnig eitt af eiginleikum Óðins og hefur Jeremias Jokisch ítarlega fengist við
þetta í BA-ritgerð sinni (2014).
18

Í F Y L G D H I N S D Ö K K V A H R AF N S – N I Ð U R S TÖ Ð U R

26

Gerður segir þau hjón hafa verið búin að fá viðvörun um gosið – eftir á að hyggja.
„Tveir hrafnar létu alltaf svo ófriðlega þegar ég fór út á snúru. Voru greinilega að
reyna að koma einhverju til skila. Byrjuðu í lok nóvember, um það leyti sem
drengurinn okkar fæddist og ég óttaðist að eitthvað kæmi fyrir hann. En um
áramótin hurfu þeir. Svo var straumur af hagamúsum niður Helgafellið nokkrum
vikum áður en gaus og eitt sinn horfði Guðni yfir eyjuna utan af hafi, hún var hvít
af snjó nema hvað auð rönd var niður Helgafellið. Okkur datt samt ekki eldgos í
hug.“ (Gunnþóra Gunnarsdóttir 2017)
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