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Útdráttur 
Í þessari ritgerð rýni ég í norræna menningararfinn og birtingarmynd hans  

í nútímasamfélagi. Ég einblíni í þessu samhengi á rúnirnar og hvernig þær eru notaðar af 

bæði fyrirtækjum og einstaklingum í þeim tilgangi að höfða til ákveðins markhóps og 

vekja upp menningarfræðilegar tilvísanir í forna ímynd. Ég fer yfir sögu rúnanna og 

norrænnar goðafræði og skoða mögulegar ástæður aukinna vinsælda á notkun þessara 

tákna og tilvísana í samtímanum ásamt því að reyna svara spurningunni um það hvernig 

merking rúnatáknanna eða vísun í þau skilar sér til áhorfandans. 

Ég skoða samhengið á milli táknfræðilegra kenninga og táknbeitingu rúna og sértæka 

útfærslu latnesks leturs sem vísar í rúnir. Ég fjalla um það útfrá fræðilegri kenningu Roland 

Barthes um mýtur í samfélögum hvort greina megi birtingarmynd rúna í samtímanum sem 

mýtu og afsprengi fornra staðalímynda sem fengnar eru úr hinum norræna menningararfi.  

Þekkingarskortur almennings á rúnaletri og þýðing þess er einnig reifað ásamt mögulegum 

leiðum til að bæta þar úr. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að gera menningarverðmæti okkar og mikilvægi þess að 

flytja þekkinguna áfram á milli kynslóða að umhugsunarefni þar sem staðreyndin er sú að 

fáir Íslendingar geta lesið og ritað rúnir eins og þær voru notaðar til forna.  

Aukin þekking á efninu yrði mögulega til þess að mörkun með rúnum yrði bæði 

áhrifaríkari og meðvitaðari, byggð á sterkri þekkingu sem síðan eykur trúverðuleikann  

og heildrænt yfirbragð allrar táknbirtingar á rúnum. 
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Inngangur   

Í menningarsögu Íslendinga felast ýmis verðmæti sem þykja eftirsóknarverð í 

markaðssetningu í nútímasamfélagi. Í sögunni felast meðal annars tengsl við norrænar 

goðsagnir, galdra og rúnaletrið á tímum heiðni. Hér ætla ég að rýna í það hvernig norræni 

menningararfurinn birtist okkur í íslenskri mörkun og þá hversu mikið við sækjum í þessar 

merku heimildir úr sagnaflóru okkar. Rúnirnar eru mér sérstaklega hugleiknar enda um að 

ræða fyrsta ritmál norrænna manna. 

Þegar rýnt er í rúnirnar og það skoðað hvernig þær eru notaðar á okkar tímum má 

sjá ólík birtingarform eftir því til hverra er verið að höfða og hvaða merking er lögð í þær.  

Rúnirnar eru gjarnan notaðar í markaðslegum tilgangi þegar fyrirtæki marka 

þjónustu sína með rúnum eða vísun í þær og kalla þannig fram ákveðnar tengingar og 

hugsanir hjá áhorfandanum, neytanda vörunnar. 

Markviss beiting rúna í mörkun á vörumerki eða þjónustu er ætlað að skila áhrifum 

um ímynd vöru. Hvort sem tilgangurinn er að styrkja ímynd fyrirtækis og/eða að virka sem 

bein vísun í menningararfinn sjálfann þá er birtingarmyndin og merkingin á bakvið hana 

óhjákvæmlega tengd norræna menningararfinum burtséð frá því hvort það samræmist 

þekkingu miðlara og neytenda. 

 Markviss og að því er mér virðist aukin sýnileiki á notkun rúnanna er að öllum 

líkindum tilkominn vegna mikils og sívaxandi straums ferðamanna hingað til lands.  

Rúnirnar eru settar fram í uppfærðum búningi oft með misjöfnum árangri þar sem 

leturframsetning er annaðhvort útfærsla á latnesku letri eða þýðing táknanna ranglega 

túlkuð til þess eins að auka læsileika. Stundum tekst vel til, en spurningin þarf þó alltaf að 

vera: til hvers eða hverra er raunverulega verið að höfða? Hér verður gerð tilraun til að 

svara þessari spurningu og ég mun til þess skoða muninn á því hvernig rúnir og/eða vísun í 

þær eru notaðar á vörumerki og þjónustu og hvernig merking þeirra skilar sér til 

áhorfandans. Það verður gert með hliðsjón af kenningum í táknfræði og kenningu Rolands 

Barthes um mýtur.  

Ein sú skilgreining um markaðssetningu sem rímar hvað best við kenningar í 

táknfræði er sú að „siðmenning sé háð táknum og kerfum tákna og að hinn mannlegi hugur 

sé óaðskiljanlegur frá virkni tákna ef hugarfar á ekki að vera skilgreint með slíkri virkni.“1 

                                                 
1 Matthew Healay, What is branding?, Sviss: RotoVision SA, 2008, bls. 6. 
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Þekkingarskortur er á meðal Íslendinga á rúnum í bæði læsi og riti. Kennsla í 

grunnskólum á hinu forna rúnaletri og notkun þess er ekki til staðar í dag og er ekki hægt 

að finna beinar tilvísanir í kennslu um fornrúnir í Aðalnámskrá grunnskóla (2016).2   

Vegna skorts á kennlsuefni og lærdómsviðmiðum eru fáir Íslendingar sem þekkja 

rúnirnar og vita fyrir hvað þær standa. Það skýtur kannski skökku við að engin skýr 

lærdómsviðmið séu skráð um þetta tiltekna efni sérstaklega þar sem við byggjum að 

einhverju leyti ímynd okkar út á við á þessum forna menningararfi. 

Hvernig birtist þessi ímynd sem við gefum okkur? Er hún að einhverju leyti 

þvinguð eða tilkomin vegna markaðslegra sjónarmiða og er hún raunverulega sú 

birtingarmynd sem við viljum kenna okkur við? Þeirri spurningu verður kannski ekki 

svarað í svo stuttu máli, en hún er engu að síður umhugsunarverð og áhugvert að skoða 

ástæður þess að við viljum kenna okkur við þessar fornu tákn sem við mörg hver skiljum 

ekki. 

1. Rúnir og norrænn sagnaarfur  

Til eru tvær gerðir af rúnakerfum. Það eldra og hið nýja. Eldra rúnkerfið samanstendur af 

24 rúnum og var það kerfi notað allt frá annarri öld eftir Krist og fram til þeirrar áttundu, 

en þá var nýja rúnakerfið sem samanstendur af 16 rúnum tekið upp. Yngri rúnirnar hafa 

aðeins fundist á Norðurlöndum og á Bretlandi. 

Elsta rúnakerfið sem hefur 24 tákn er nefnt eldri rúnaröðin eða fuþark hið eldra. 

Fuþark stendur fyrir fyrstu sex stafina í rúnastafrófinu. Táknin 24 samsvara að miklu leyti 

hljóðkerfi frumnorrænu, en hljóðgildi nokkurra rúnanna er þó ekki vitað með vissu.  

Hver rúnastafur hefur nafn og samsvarandi hljóðtákn. flest táknin eru áþekk samsvarandi 

latneskum bókstöfum og má með nokkurri nákvæmni segja til um framburð þeirra.3  

Talið er líklegt að rúnastafrófið hafa þróast útfrá blöndu af grísku, latínu og 

etrúrsku4 stafrófi. Flestar þjóðir til forna áttu sér goðsagnir um upphaf stafrófs og ritlistar.  

Hægt er að finna öruggar heimildir fyrir notkun rúna frá því um 400 eftir Krist. 

Með útbreiðslu kristni fylgdi latneska stafrófið og notkun rúnaletursins minnkaði verulega 

allt frá 12. öld. Rúnir voru samt sem áður notaðar á Norðurlöndunum langt fram á 14. öld, 

                                                 
2 Aðalnámskrá grunnskóla, 2011. 
3 Björn Jónasson, Rúnakvæði og Rúnatal. Reykjavík: GUDRUN publishing, 2001, bls. 51 
4 Etrúskt stafróf er frá árinu 700 f.k. Það var fornítalískt og hafði 26 stafi. Margir stafir í letrinu eru mjög  

áþekkir latnesku letri. Stafrófið er útdaut. 
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en eftir það dró úr notkun þeirra þrátt fyrir að þekking á rúnunum hafi þó ekki dáið út.5 

Rúnirnar voru notaðar í skáldskap, áletranir á muni og spádóma en þróuðust aldrei 

samhliða töluðu máli.6  

 

 
Mynd 1. Fuþark. Eldra rúnakerfið. 

 

Rúnirnar tengjast norrænum menningararfi sterkum böndum og þá sérstaklega í gegnum 

norræna goðafræði. Norræn goðafræði er heiti yfir þau heiðnu trúarbrögð sem voru iðkuð 

fyrr á öldum. Trúin lagðist af að mestu með útbreiðslu kristinnar trúar um aldamótin 1000 

                                                 
5 Björn Jónasson, Rúnakvæði og Rúnatal, New York, USA:Manchester University Press, 1989, bls. 53 
6 Ralph, Blum, Bókin um rúnir. Þorbjörg Jónsdóttir þýddi, Reykjavík: Iðunn, 1998, bls.12 
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eftir krist, en trúnni hefur þó verið viðhaldið að einhverju leyti á Íslandi í gegnum 

Ásatrúarfélagið.7 

Flestar þær heimildir er tengjast norrænni goðafræði voruð ritaðar á Íslandi. Af 

þeim má helst nefna Eddukvæði sem talið er að Sæmundur Fróði hafi ritað og Snorra Eddu 

sem rituð var á 13. öld af Snorri Sturlusyni.8 

 

 
Mynd 2. Snorra Edda.  
 

Snorra-Edda er eitt af merkustu menningarritum okkar Íslendinga og er sterk heimild um 

heiðin trúarbrögð og goðsagnir norrænna manna. Ritun hennar er mikilvægur þáttur í 

sjálfsmynd okkar Íslendinga og eru skrif Snorra jafnframt ákveðinn lykill að samtíma hans 

á Íslandi. Það er því varla hægt að fjalla um rúnirnar án þess að minnast á norrænu goðin 

eins og þau birtast í Snorra-Eddu n.t.t. Gylfaginningu sem er annar hluti Snorra-Eddu.  

Þar er sögusviðið upphaf og endalok heimsins (ragnarok).9 Það sem einkennir söguna er 

hversu myndrænar og ævintýralegar lýsingar hans eru á heim goðanna. Persónusköpun 

Snorra er einstaklega skemmtileg og er goðum og jötnum lýst með nákvæmum og 

ljóslifandi hætti. 
                                                 
7 Ásatrúarfélagið, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni: https://asatru.is/ 
8 Sama heimild. 
9 Snorra-Edda, Heimir Pálsson bjó til prentunar, Reykjavík: Iðunn, 1984, bls.15-78. 
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Þar segir frá persónum eins og Gylfa konungi Svíþjóðar sem dulbýr sig sem 

flakkari og ferðast til Ásgarðs þar sem hann hittir heiðna menn, konungana Háan, Jafnháan 

og Þriðja sem segja honum frá tilvist goða, goðynja, manna, jötna og dverga og þeim 

ævintýralega heimi sem þau byggja. Sagt er frá baráttu goðanna við Jötna og verur eins og 

Fenrisúlfinn og Miðgarðsorminn og ferðalag þeirra á milli hina níu heima Yggdrasils.  

Sögupersónur eins og Óðinn (eða Alföður eins og hann var stundum kallaður) sem 

var mestur allra goða, Þór þrumugoð, Iðunn goðynja eilífrar æsku, Loki lævísi sem var 

bæði svikull og undirförull og Baldur góði sem var allra goða vænastur eru í forgrunni í 

þessu merka bókmenntaverki. Upptalningin spannar þó aðeins eilítið brot af þeim 

persónum og skepnum sem fyrir koma í ritinu.10  

Orðið rún þýðir hvísl, leyndarmál eða dulúð og í germönskum fræðum voru 

rúnirnar beintengdar Óðni. Þegar Óðinn komst yfir rúnirnar óx hann að visku og varð svo 

mælskur og göldróttur að allir óttuðust krafta hans.11  

Skýr tenging rúna við norræna goðafræði birtist í Hávamálum, en þar kemur fram 

að norrænir menn töldu Óðinn hafa skapað stafrófið.12  

Í Hávamálum er sagt frá því að Óðinn sjálfur hafi fengið rúnirnar fyrstur goða er hann hékk 

með stungusár á síðu sinni níu nætur undir rótum Asks Yggdrasils.13 Þá eiga rúnirnar að 

hafa birst honum og við það hafi hann fallið úr trénu og mælt:  

 

Veit eg að eg hékk 
vindgameiði á 
nætur allar níu, 
geiri undaður 

og gefinn Óðni, 
sjálfur sjálfum mér, 

á þeim meiði 
er manngi veit 

hvers af rótum renn.14 

 

Í kvæði nr. 142 og víðar í Hávamálum er minnst á rúnirnar og þeim lýst.  

                                                 
10 Sama heimild. 
11 Ralph, Elliot, Runes, New York, USA:Manchester University Press, 1989, bls.51. 
12 Björn Jónasson, Rúnakvæði og rúnatal, bls. 54. 
13 Tré sem fer í gegnum heiminn allann. Rætur trésins liggja í Urðabrunni, Mímisbrunni og Hvergelmi.  
14 Hávamál, Gísli Sigurðsson sá um útgáfu, Reykjavík: Svart á hvítu, 1986, kvæði nr. 138. 



 

 6 

 

Rúnar munt þú finna 
og ráðna stafi, 

mjög stóra stafi, 
mjög stinna stafi, 

er fáði fimbulþulur 
og gerðu ginnregin 

og reist Hroftur rögna.15 

 
Rúnir hafa ávallt verið sveipaðar ákveðinni dulúð. Þær hafa löngum verið tengdar 

spádómum, galdramönnum og dularfullum kröftum og er þar tengingin við Óðinn allra 

sterkust. Rúnir voru löngum notaðar í eins konar helgiathöfn og til að varpa hlutkesti, spá 

fyrir um framtíðina og kalla fram æðri máttarvöld sem gætu haft áhrif á örlög manna.16 

Enn þann dag í dag er fólk að spá fyrir með rúnum eflaust er það meira gert í 

afþreygingarskini, en hægt er að nálgast spádómsrúnir í nýaldarverslunum eins og Betra líf 

í Kringlunni. 

 

 
Mynd 3. Rúnaristur á stein.  
                                                 
15 Sama heimild, kvæði nr. 142. 
16 Ralph, Elliot, Runes, bls. 53. 
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2. Mörkun með rúnum og norrænni goðafræði 

Ef við skoðum markaðsleg viðmið og skilgreiningar þegar kemur að mörkun á 

vörumerkjum þá er innlegg hönnuðurins Michael Bierut áhugvert inn í umræðuna. Bierut 

sagði í viðtali við New York Times árið 2007 að eitt af því sem lærimeistari hans hafi 

kennt honum um mörkun væri það „að oft væri auðveldara að hanna vörumerki ef maður 

finnur eitthvað sem hefur sagnfræðilega skírskotun, vegna þess að slíkt gæti enn haft 

verðmæti í hugum fólks.“17 

 Menningarlegar skírskotanir er að víða að finna í auglýsingum hér á landi. Við 

sjáum það kannski best í auglýsingum sem gera út á mörkun á landi og þjóð sbr. Inspired 

by Iceland herferðin sem fór af stað í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli árið 2010, en þá  

var óttast að það yrði mikil fækkun á ferðamönnum hingað til lands vegna afleiðinga 

gossins og ótta við frekari gos. Það myndi síðan hafa slæmar fjárhagslegar afleiðingar fyrir 

land og þjóð. Það er skemmst frá því að segja að herferðin sló rækilega í gegn.  

Gerð var heimasíða þar sem hægt er að finna ýmsan fróðleik um sögu lands og 

þjóðar. Þar er líka að finna myndbönd og ljósmyndir. Markmiðið með herferðinni var að ná 

til sem flestra á gamansaman og þjóðlegan hátt með einni allsherjar landkynningu, að sýna 

Ísland og Íslendinga sem jákvæða, hrausta og létt skemmtilega þjóð sem væri umvafin 

stórbrotinni nátturu, færi á hestbak, slakaði á í heitum pottum, borðaði skyr og elskaði 

útlendinga. Heimasíðan er enn í notkun.18 

Eflaust er erfitt að mæla áhrif herferðarinnar svona í tölum séð, en það má vel leiða 

líkum að því að hún hafi haft hvetjandi áhrif á komu ferðamanna. Í það minnsta hefur 

fjölgun ferðamanna frá Bretlandi og Bandaríkjunum sexfaldast frá árinu 2010 til ársins 

2016 hvort sem það er herferðinni að þakka eður ei.19  

Rúnir hafa löngum vakið forvitni fólks og virðist mér sem sá áhugi fari vaxandi sé 

litið til aukins sýnileika í hönnun og framleiðslu. Það er auðvelt að draga þá ályktun að 

                                                 
17 Matthew Healay, What is branding?, bls. 28. 
18 Inspired by Iceland, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni: 

https://www.inspiredbyiceland.com/ 
19 Ferðamálastofa Íslands, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni: 

https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/77-500-ferdamenn-i-januar 
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vísun í heim jötna og goða þar sem síðan birting rúna eða vísun í þær annaðhvort í formi 

tákna og galdrastafa eða spádómsgefandi galdrameistara sem beri með sér dularfullt og 

kyngimagnað yfirbragð sé ávísun á vinsældir. Hér á landi er að finna mörg dæmi um 

mörkun með rúnum á vörumerkjum og má þar helst nefna merkingar á bjór, fatnaði, 

skartgripum og svokölluðum ferðamannavarningi í þar til gerðum verslunum. Einnig er 

ekki óalgengt að sjá einstaklingsmörkun með húðflúri þar sem oftast er um að ræða 

bandrúnir 20 og galdrastafi.  

 

 
Mynd 4. Vegvísir húðlúrað á handlegg Bjarkar Guðmundsdóttur. 

                                                 
20 Bandrúnir eru tvær eða fleiri rúnir sem er blandað saman í eitt tákn. 
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Mynd 5. Mynd af húðflúruðum handlegg skreyttumrúnum og vísun í goð. 

 

Að mörgu leyti er verið að markaðsetja Ísland sem norrænan víkingastað með sterkri vísun 

í menningararfinn og má þá oft sjá vísun í rúnirnar með köntuðu latnesku letri í forgrunni. 

 

 
Mynd 6. Auglýsing Saga Museum. 
 

Oft er farið ansi frjálst með heimildir og myndræna túlkun og má sjá ýmsar útfærslur og 

túlkanir á efninu eflaust til að auka skemmtanagildi eða læsileika efnisins. Dæmi um það 

má finna í umbúðum á matvælum og merkingum á veitingastöðum og gistiheimilum. 
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Mynd 7. Merki veitingastaðar í Leifsstöð. 
 

 
Mynd 8. Umbúðir fyrir tóbak. 
 

Eitt dæmi um mörkun með rúnum er hótelið Reykjavík lights hotel við Suðurlandsbraut í 

Reykjavík. Merki hótelsins er með köntuðu latnesku letri sem gefur sterka vísun í kantað 

og rist rúnaletur. Allar merkingar innan hótelsins,  móttakan, hótelgangar og 

veggmerkingar í hótelherbergjum eru skreytt með þessari vísun í menningararfinn. Deila 

má um hversu vel þeim tekst til að nota kantað latneskt letur til að marka sig, en nokkuð 

líklegt er að fyrir erlendum gestum hótelsins sé þetta vísun í rúnir þar sem vissuleg líkindi 

eru á letrinu þrátt fyrir að engan veginn sé um eiginlegt rúnaletur að ræða. Mörkun með 

þessum hætti á með því yfirskyni að um rúnir sé að ræða gerir beinlínis út á 

aukamerkinguna svk. kenningum í táknfræði (sjá kafla 3). Þar er þá sérstaklega verið að 
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höfða til tilfinninga og hugskotsmynda áhorfandans með það að markmiði að kalla fram 

hugrenningartengsl við norræna menningararfinn, rúnirnar og goðin sem jafnan stóðu fyrir 

dulúð, kyngimagnaða krafta og hreysti svo eitthvað sé nefnt. Hvort mörkunin tekst sem 

slík er erfitt að segja til um, en greinileg tilraun er gerð til þess að ná fram þessari tengingu 

með því einu að vísa hana með myndrænum hætti. 

 

 
Mynd 9. Merki hótelsins. 
 

 

 
Mynd 10. Framhlið hótelsins. 
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Mynd 11. Herbergjagangur hótelsins.    Mynd 12. Móttaka hótelsins. 
 

 

 
Mynd 13. Eitt herbergja hótelsins. 
 

Í bókinni Beyond branding sem fjallar um mörkun fyrirtækja er áhugverð lýsing á 

sambandi neytandans og eiganda vörumerkisins. 

 

Vörumerki er eitthvað sem neytendur og aðrir hagsmunaaðilar eiga. Þetta er 

hugmynd sem stundum er erfitt að sætta sig við, en hún gefur til kynna að völdin í 

sambandinu á milli neytandans og fyrirtækisins séu ekki endilega þar sem við 
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teljum þau vera. Rökin eru þessi: alveg eins og fjármunir eru hugtak þá er 

vörumerki það líka. Þrátt fyrir að vörumerki tengist haldbærri vöru eða þjónustu 

þá er það í sjálfu sér efnislaust. Það er umbreytanleg hugmynd sem breytir hinu 

fáanlega í eitthvað sem hefur virði/merkingu. Lykilspurningin er hvernig það 

veldur þessari umbreytingu? Það gerir það með því að skila af sér vöru eða 

þjónustu sem hefur eitthvað virði/merkingu í huga neytandans. Vörumerkið er 

bara til í huga neytandans og það er neytandinn sem hefur valdið til að kaupa, 

hafna eða viðhalda vörunni. Þessi staðreynd skapar vandamál þegar mæla á virði 

vöru því fyrirtækið stýrir ekki líftíma vörunnar  - neytandi hennar gerir það. Virði 

vörumerkis er því fólgið í framtíðarlíkum á virði vörunnar. 

Þrátt fyrir að neytendur hafi valdið þá verða þeir auðveldlega fyrir áhrifum af 

eigin þörfum og löngunum. Það mun aðgerðalega og tilfinningalega séð ráðast af 

því hvort þörfum þeirra sé mætt með öðrum viðlíka vörum. Þessi þörf hefur að 

hluta til að gera með náttúrulegt virði vörunnar, en hefur mest að gera með 

umbreytileg gæði vörumerkisins. Við erum tilbúin til þess að borga meira til 

fyrirtækis sem hefur yfirbragð meira vöruvirðis. 21 

 

Hvað er það sem vekur þennan mikla áhuga bæði hér heima og erlendis á norrænum 

menningararfi og afhverju viljum við kenna okkur við hann? Mögulega byggist þessi áhugi 

á því að norræn goðafræði ber með sér dulúð, galdra og myndræna túlkun sem höfðar til 

margra og ýtir undir skapandi hugsun. 

Það ævintýralega og mælskulega vel skrifaða sögusvið sem Snorri Sturluson 

skapaði á vafalaust ríkann þátt í viðvarandi áhuga fólks á rúnum og sagnaflóru norrænna 

heiðinna manna víða um heim hvort sem um er að ræða áhuga Íslendinga eða erlendra 

ferðamanna þá hefur þessi skírskotun sterkt aðdráttarafl. 

Kvikmyndin Thor Ragnarök er t.a.m. þegar þetta er skrifað ein aðsóknamesta 

kvikmyndin hérlendis og í Bandaríkjunum22 og er þar fyrst og fremst sótt í sagnaarf 

Íslendinga úr Snorra Eddu. Á heimasíðu framleiðslufyrirtækisins Marvels sem hefur gefið 

út kvikmyndir, teiknimyndablöð og tölvuleiki sem njóta mikilla vinsælda víðs vegar um 

heiminn og er framleiðandi kvikmyndarinnar Thor Ragnarok sem nú er í sýningu í 

kvikmyndahúsum landsmanna, kemur fram þessi vísun í rúnir: „að rúnir hafi innihaldið 

                                                 
21 Nicholas Ind, Beyond branding, London: Kogan Page Limited, 2005, bls. 3-4. 
22 Kvikmyndir.is, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni: 

https://kvikmyndir.is/tag/thor-ragnarok/ 
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visku sem að Óðni áskotnaðist.“ Þarna tengja þeir norrænu goðafræðina n.t.t. Óðinn við 

rúnirnar.23 

 

 
Mynd 14. Kvikmyndaplakat fyrir myndina Thor Ragnarok.  

Mynd 15. Kvikmyndaplakat fyrir íslensku teiknimyndina Þór. 

 

 

Ekki má gleyma vinsældum Goðheima bókanna sem nýlega voru endurútgefnar og byggja 

á norrænni goðafræði eins og henni er lýst í Snorra Eddu.  

Ófáar bækur og kvikmyndir ásamt íslensku teiknimyndinni Þór hafa verið byggðar 

á þessari áhugverðu og kraftmiklu sögu. Má þar nefna stórvirkin Hringadróttins sögu, og  

Harry Potter sem sækja sér beinlínis fyrirmyndir og efni úr norrænni goðafræði.  

 

                                                 
23 Marvel, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni: http://marvel.com/ 
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Mynd 16. Bókakápa Goðheima nr.1.        Mynd 17. Harry Potter bókar nr. 4. 

 

 
Mynd 18. Kvikmyndaplakat fyrir myndina Lord of the Rings. 

2.1 Mjölnir  
Bestu vörumerkin (e. brand) innihalda skýra og þróaða sýn fyrirtækisins með því 

að styðja við þá skynjun og upplifun sem ætlað er að koma áleiðis til neytandans. 

Vörumerkið inniheldur hverja þá æskilegu tjáningu sem vörumerkinu er ætlað að 
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standa fyrir. Það stendur fyrir menningu þess og er stöðug áminning um grunngildi 

þess og arfleifð.24 
 

Mjölnir er mörgum Íslendingum vel kunnugt sem íþróttafélag fyrir blandaðar 

bardagaíþróttir. Á heimasíðu félagsins kemur fram að tilgangur þess sé að efla ástundun og 

keppni lifandi bardagaíþrótta á Íslandi.25 

Heiti félagsins er bein vísun í goðafræðina. Mjölnir (skrifað Mjöllnir með tveimur 

l-um í Gylfaginningu) var Hamar Þórs og bestur gripa meðal manna og ása. Þegar Þór 

sveiflaði hamrinum kváðu við þrumur og eldingar. Þór var þrumugoð. Hinn sterki sonur 

Jarðar, vinur og verndari manna sem varði bæði guði og menn fyrir öllum hættum. 

Hér má glöggt sjá tenginguna við Goðafræði og er notkun rúnatákna í bland við kantað 

latneskt letur í merki íþróttafélagsins enn frekar ætlað að styrkja þessa tengingu. 

 

 
Mynd 19. Merki Mjölnis. 
 

Þegar komið er inn í húsnæði Mjölnis gefur að líta sterkt yfirbragð norrænna tenginga. 

Andrúmsloftið er sveipað dulúð og hreysti með vísun í norræna goðafræði og rúnirnar 

sjálfar. Greinileg og meðvituð mörkun á sér stað hjá félaginu byggð á norræna 

menningararfinum og er öll þeirra ímynd beintengd þessari vísun, en hverju er verið að 

miðla með hönnunni?  

Þar sem um er að ræða íþróttafélag sem státar sig af hreysti og mannlegum styrk þá 

byggist þessi norræna menningartenging á styrk, þor og dug norrænna manna og kvenna 

ásamt dulrænu yfirbragði sem gerir heildrænt útlit þess kröftugt og aðlaðandi.  

 

                                                 
24 Alina, Wheeler, Designing Brand Identity, Canada: John Wiley & Sons Inc. 2003, bls. 12 
25 Mjölnir, sótt af vefnum þann 12. Desember 2017 af slóðinni:  

https://www.mjolnir.is/is/um-mjolni/saga-mjolnis 
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Hjá félaginu er einnig hárgreiðslustofa með nafnið Járnsaxa en heitið er bein vísun í nafn 

ástkonu Þórs.26 

 
Mynd 20. Húsnæði Mjölnis. 

 
Mynd 21. Æfingasalur í húsnæði Mjölnis.  
                                                 
26 Snorra-Edda, Heimir Pálsson bjó til prentunar, bls.104. 
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Notkun þeirra á rúnum í bland við kantað latneskt letur er vissulega ekki byggð á 

táknfræðilegri tilvísun heldur mun frekar á aukamerkingunni sem fylgir. Aukamerkingin 

eru þær tilfinningar sem framkallast hjá neytanda vörunnar og þjónustunnar.27 

Salir félagsins hafa heiti sem eru tekin úr goðafræðinni eins og Týssalur, 

Grettissalur, Þórssalur og Hel.28 

 

 
Mynd 22. Yfirlitsmynd af húsnæði Mjölnis. 

 

                                                 
27 Malcolm, Barnard, Fashion as communication,Great Britain: Routledge, 2002, bls. 82. 
28 Æsir. https://asatru.is/asynjur 
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Mynd 23. Mjölnir í líkingu hamars Þórs notaður sem skraut á borði. 

 

Einnig má sjá þessa tengingu í námskeiðum sem félagið býður upp á en þau bera mörg 

hver heiti með vísun í norræna menningararfinn. Námskeiðsheiti eins og Freyjuafl sem er 

námskeið fyrir nýbakaðar mæður, en Freyja var gyðja ástar og frjósemis í goðafræðinni,29 

Víkingaþrek, Goðaafl og Valshamur.30 

Verslun félagsins heitir Óðinsbúð og er þar seldur ýmis varningur eins og íþróttaföt 

sem hafa beina skírskotun til goðafræðinnar og hafa áletranir með vísun í rúnir þar sem 

réttrituðum rúnum ásamt kantskornu latnesku letri er blandað saman til að auka læsileika. 

 

 

                                                 
29 Ásynjur. https://asatru.is/asynjur 
30 Valshamur var einkennisgripur Freyju ásynju. https://asatru.is/asynjur 
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Mynd 24. Söluvarningur í Óðinsbúð í húsnæði Mjölnis. 

 

 
Mynd 25. Söluvarningur í Óðinsbúð í húsnæði Mjölnis. 
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Mjölnir hefur einnig á heimasíðu sinni skjámyndir fyrir síma til niðurhals og eru rúnirnar 

og rúnatákn þar í aðalhlutverki. 

 
Mynd 26. Skjámynd fyrir síma.    Mynd 27. Skjámynd fyrir síma. 

 

Heimasíða félagsins er einnig kyrfilega mörkuð með sama hætti og öll ímynd félagsins 

byggir á. Vefíðan er vel læsileg og er merki félagsins og námskeiðsheiti framsett með sama 

hætti og í húsnæðinu sjálfu. 

 
Mynd 28. Skjáskot af heimasíðu Mjölnis. 
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3. Táknfræði: tilvísun og aukamerking 

Hugtökin tilvísun (e. Connotation) og aukamerking (e. denotation) skilgreina ólíka tegund 

merkingar á sama hlutnum/tákninu.31  

 
Ef við tökum dæmi um flíkina jakki þá geta í fyrsta lagi ólíkar línur, snið og 

munstur staðið fyrir ákveðinn hluta jakkans. Sum formin standa t.a.m. fyrir vasa, 

hnappa, fellingar og belti. Þau eru ekki endilega hluti af þessum jakka, en þau 

standa fyrir merkinguna um jakka. Í öðru lagi geta sniðið, munstrið, fellingar, 

hnappar og belti staðið fyrir einhveja ákveðna tegund jakka. Í þessu tilfelli Norfolk 

jakka. Í þriðja lagi þá getur jakkinn í heild sinni verið táknmynd. Klæðnaðurinn 

sjálfur gæti í sjálfu sér staðið fyrir ákveðinn lífsstíl. Aukamerkingin væri þá 

mögulega herramaður, jafnvel aðalsmaður frá Viktoríu-tímabilinu sem klæðist 

slíkum jakka.32  

 

Þetta þýðir ekki að um sé að ræða ólíka þekkingu á hlutunum, einungis að hægt sé að 

þekkja ólíkar gerðir sama hlutar og þar af leiðandi þekkja víðari skírskotun í merkingu 

hlutanna. Fyrstu tveir hlutarnir eru þá tilvísun (e. denotation) sem er bókstafleg merking 

hlutarins og vísar í staðreyndir um hlutinn og svarar því hvað hluturinn er. Merkingin 

breytist ekki, hún bara er það sem hún er sögð vera.33 Þriðji hlutinn er aukamerking (e. 

connotation), það sem hluturinn stendur fyrir. Aukamerking er sú merking sem hlýst af 

þeirri tilfinningu eða hugsun sem áhorfandinn upplifir með því að horfa á hlutinn. Einnig 

hvaða merkingartengsl sé hægt að leggja í hlutinn sbr. jakkinn hér að ofan.  

Táknfræðilega séð er aukamerking samsett af bæði táknmynd og táknmiði. Merkingin 

getur breyst á milli manna allt eftir því hvaða merkingu hver og einn upplifir og setur í 

hlutinn.34 Táknfræði (e. semiotics) hefur löngum verið notuð til að aðgreina og skýra 

merkingu eins tákns frá öðru.35  

Einn helsti táknfræðingur seinni tíma var Ferdinand Saussure, svissneskur prófessor 

og málvísindamaður f.1857 – d. 1913. Saussure setti fram óformlega kenningu um skilyrði 

fyrir almennri notkun tungumála þegar hann var við kennslu í Háskólanum í Geneva.36 

                                                 
31 Malcolm, Barnard, Fashion as communication, bls. 82. 
32 Malcolm, Barnard, Fashion as communication, bls. 83. 
33 Sama heimild. 
34 Sama heimild, bls. 84. 
35 David Crow, An Introducing to Semiotics in the Visual Arts, London: Bloomsbury Publishing 2016, bls. 4.  
36 Sama heimild, bls. 9. 
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Saussure nálgaðist kennsluefni sitt með öðrum hætti en forverar hans sem iðulega 

nálguðust efnið út frá sagnfræðilegu sjónarmiði þar sem fyrst og fremst var litið til þeirra 

breytinga og þróunar sem á sér stað á löngum tíma í tungumálum.  

Hann kynnti greiningu sína á almennri stöðu tungumálsins og á skilyrðum fyrir 

tilvist tungumála almennt. Hann einblínti á eðli tákna í tungumálum og lagði hann fram 

nokkra mikilvæga punkta sem síðan hafa átt mikinn þátt í að skýra og skilja evrópsk tákn í 

tungumálum.37 

Saussure skilgreindi tungumálatákn sem tvíhliða einingu. Eina hlið táknsins kallaði 

hann táknmynd (e. signifier). Táknmynd er nákvæm mynd táknsins og er sett fram með 

skýrum og óumdeildum hætti. Hina hliðina kallaði hann táknmið (e. signified) sem er 

órjúfanlegur hluti af táknmyndinni og er merkingin í orðinu/tákninu. 

 

 

Táknmynd — Nákvæm mynd 

Táknmið —  Merking 

 

Þegar fyrirtæki auglýsa vörur sínar eru þau mun líklegri til að leggja áherslu á 

aukamerkingu vörunnar fremur en tilvísunina vegna þess að aukamerkingin kallar fram 

tilfinningu og víðari merkingasambönd og tengingar hjá mögulegum viðskiptavinum. Aftur 

á móti þá verður engin aukamerking til án tilvísunar. Hugtökin eru notuð til greiningar en 

fylgjast alltaf óhjákvæmilega að. 

Það má nota hugtökin tilvísun og aukamerking yfir rúnir og notkun þeirra í 

samtímanum. Það skilja fáir rúnir, merkingu orðanna – tilvísunina, en það tengja flestir við 

aukamerkinguna. Tilvísunin sem er þá hin bókstaflega merking. Fornt letur af tímum 

heiðni sem fyrir flestum er að mestu ólæsilegt. Við sjáum táknin, en ekki þá mynd sem 

verið er að draga fram eða hvaða skilaboðum er verið að miðla ef við horfum á rúnirnar 

einungis útfrá tilvísuninni. Ef við aftur á móti skoðum aukamerkingu rúnanna þá er hún 

eflaust hjá flestum sem eitthvað þekkja til norrænnar goðafræði sterk vísun í norræna 

sérstöðu, tákn fyrir hreysti, goð og jötna, kyngimagnaðann, dularfullann kraft og þann 

heiðna og norræna tíma sem rúnirnar standa fyrir. Fyrir marga er eflaust nóg að horfa á 

rúnir eða kantað latneskt letur sem ætlað er að vera vísun í rúnir til þess að framkalla þessa 

tengingu. 
                                                 
37 Sama heimild, bls. 10. 



 

 24 

Ef aftur á móti engin þekking á menningararfinum er til staðar og rúnirnar eða 

vísun í þær eru viðkomandi ókunnugar þá fylgir aukamerkingin líklega ekki með á eins 

afgerandi hátt heldur frekar verður hún óskýrt túlkunaratriði einstaklingsins sem sér aðeins 

kantaða útfærslu á latnesku letri sem mögulega framkallar tilfinninguna um að letrið sé 

tengt fornri menningu. Menningarlegt gildi rúnanna er því fólgið í tilvísun – þekkingunni 

sem liggur að baki rúnaletursins. 

Hvað hugsar þú þegar þú sérð eða heyrir orðið rúnir? Hvað kemur upp í hugann? 

Eru það víkingar, goð, jötnar, galdratákn og seiði eða eru það ristir stafir í stein og tré? 

Mögulega kemur þetta allt saman upp í huga þinn, en aukamerkingin hlýtur þó alltaf að 

stýra þeirri upplifun sem þú setur i hlutinn sé þekking þín ekki til staðar á sjálfu 

rúnaletrinu. 

Menningarlegt gildi felst ekki í aukamerkingunni heldur frekar í tilvísuninni 

(þekkingu á rúnunum) sbr. mikilvægi þess að kunna að lesa og rita rúnir  - mýtan er síðan 

hvað okkur finnst um hlutinn (rúnirnar). 

 

3.1 Mýta 

Roland Barthes f. 1915 d. 1980 var franskur bókmenntafræðingur og kennari. Hann kenndi 

lengi vel frönsku í Rúmeníu og Egyptalandi, en einbeitti sér á seinni árum að rannsóknum 

á sviði félagsvísinda og greiningu á merkingasamböndum.38 
Barthes skrifaði kenninguna um mýtur (e. mythology) í ritgerðasafni sínu 

Mythologies árin 1954-1956. Hann skrifaði eina ritgerð á mánuði í u.þ.b. tvö ár. 

Ritgerðaefnin voru byggð á atburðum í samtímanum sem birtust í fjölmiðlum, 

ljósmyndum, kvikmyndum, listasýningum og umræðum fólks á milli. Tíðarandinn og 

birtingarmynd hans vakti forvitni Barthes og varð til þess að hann hóf að skrifa um mýtur í 

samfélaginu. Mýturnar voru í hans huga hugmyndafræðileg mistúlkun á efni og samfélagi. 

Hugmyndin um mýtur að mati Barthes sýnir fram á falskan veruleika. Barthes lýsti því að 

tilvísun (e. denotation) s.s. bókstafleg merking hluta yrði alltaf fyrir menningar- og 

sagnfræðilegum áhrifum hvers tíma fyrir sig. Að aðgreina menniningarlegt samhengi frá 

hlutum væri falskur veruleiki.39 

 Eftir að hafa rannsakað umhverfi sitt og samfélagslegar birtingarmyndir gerði hann 

tilraun til að skilgreina samtímalegar mýtur á aðferðafræðilegan hátt. Í stuttu máli þá er 

                                                 
38 Barthes, Roland, Mythologies, Lavers, Anette þýddi, New York: Jonathan Cape Ltd., 1972, baksíða. 
39 Sama heimild, bls. 11. 
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mýta ákveðin framsetning tungumáls, tákna, samfélagslegra skilaboða sem birtast sem 

falskur veruleiki í framsetningu. Mýtan er ekki skilgreind sem hluturinn sem inniheldur 

skilaboðin heldur frekar sem framsetning skilaboðanna og hvernig þau eru notuð.40 

Allt getur því verið mýta í ákveðnu merkingarlegu samhengi eftir því hvernig það 

er framsett. Barthes nefnir dæmi um tré, tré sé vissulega það: tré. En þegar tréð er t.a.m. 

túlkað af ljóðskáldinu Minou Drouet þá er tréð ekki aðeins tré heldur tré sem er skreytt, 

aðlagað að ákveðinni gerð ályktana, fullt af bókstaflegri eftirlætissemi sjálfsins þar sem 

samfélagsleg notkun er yfirfærð á tréð.41  

Barthes segir mýtur jafnframt aðeins geta haft sagnfræðilegan grunn þar sem mýtan 

sé ákveðin gerð framsetningar á tungumálinu samhliða sögulegu samhengi og byggir því 

ávallt á sagnfræðilegum grunni hverju sinni. Mýtan geti því ekki einungis þróast út frá eðli 

hluta/tákna einu og sér þar sem allir hlutir geta með einum eða öðrum hætti verið hlaðnir 

merkingu. Tungumál sem þetta eru skilaboð og engan veginn takmörkuð af orðum og tali. 

Það getur innihaldið innblásin skrif, framsetningu efnis, ekki einungis ritaðs máls heldur 

einnig ljósmyndir, kvikmyndir, fréttir, íþróttir, sjónvarpsþætti og útgáfu. Allt þetta og 

meira til ýtir undir mýtu í tungumálinu.42  

Rúnir hafa tilvísun – hljóð og lögun. Þær hafa líka aukamerkingu. En hvernig á 

mýta við um rúnirnar eða vísun í þær? Ef við skoðum rúnirnar með kenningu Barthes í 

huga þá getum við sagt að mýta rúnanna sé hvernig þær eru settar fram og notaðar. 

Ákveðinn falskur veruleiki þar sem rúnunum er ætlað að kalla fram sértæka hugskotsmynd 

um dulúð, norrænt hreysti, þor og dug hjá þeim sem meðtekur skilaboðin. Rúnirnar eru því 

ekki lengur bara rúnir heldur frekar skilaboð um merkingu og ímynd þess hlutar sem 

rúnirnar eru notaðar fyrir sbr. notkun fyrirtækis á rúnum fyrir merkingar á vöru og eða 

fyrirtæki sem notar rúnir til að styrkja ímynd sína, en þá er framsetningin með 

markaðslegan tilgang og er beinlínis ætlað að draga fram vísanir í þær aukamerkingar sem 

eru samfélagslega til staðar útfrá sagnfræðilegri tengingu. Við það skapast falskur veruleiki 

á milli þess sem horfir á, meðhöndlar og jafnvel kaupir vöruna og þess sem setur vöruna 

fram með þessum hætti.  

Í einfölduðu máli er mýtan sú að rúnunum fylgir ákveðið merkingarsamband, 

óaðskiljanlegt frá tilvísuninni á rúnatáknunum sjálfum. Samband tilvísunar og 

aukamerkingar í þessu samhengi styrkir mýtuna um norræna dulúð, hreysti, þor og dug. 

                                                 
40 Sama heimild, bls. 109. 
41 Sama heimild. 
42 Sama heimild, bls. 110. 
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Skilaboðin eru því afsprengi þessa merkingasambands og verða að samfélagslegri mýtu.
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            Niðurlag 

Tungumál eru samfélagsleg fyrirbæri, kerfi orða og merkinga sem notuð eru manna á milli 

allstaðar í heiminum. Við höfum öll þörf fyrir að skilgreina og tengja merkingu og innihald 

við það sem við sjáum, lesum heyrum og jafnvel skynjum. Við drögum lærdóm af 

merkingu hluta og orða og einsetjum okkur að finna tengsl á milli merkingar og mikilvægi 

hluta til þess bæði að skilja þá betur og aðgreina þá frá öðrum hlutum. Allt getur haft sína 

einstöku merkingu sem er frábrugðin túlkun annarra allt eftir því hvaða merkingu 

viðkomandi leggur í það og hvort sú merking standi fyrir eitthvað ákveðið í huga þess 

einstaklings.  

En erum við að „mjólka“ fornar staðalmyndir eða er notkun okkar á rúnatáknum 

réttbær vísun í grunnrótir hvers Íslendings? Eigum við þá öll tilkall til þessara 

menningarverðmæta eða eru kapitalísk sjónarmið ráðandi og erum við þá á einhvern hátt 

fölsk glansmynd af fornri frægð? 

Ef við einblínum á kenningu Rolands Barthes um mýtur þá fylgir rúnunum skýrt 

merkingarsamband sem er óaðskiljanlegt frá tilvísuninni á rúnatáknunum sjálfum. 

Aukamerkingin sem fylgir styrkir síðan mýtuna um norræna dulúð, hreysti og dug. Þessi 

skilaboð eru afsprengi þessa merkingasambands og verða að samfélagslegri mýtu.  

En hvenær er í lagi að nota þessa mýtu? Að mínu mati er slík mýta skaðlaus í sjálfu 

sér þegar hún er sett fram í menningarlegum ásetningi og til að auka sérstöðu lands og 

þjóðar. Oft getur hún virkað fagurfræðilega aðlaðandi og spennandi þrátt fyrir að ekki sé 

um rétta notkun eða myndbeitingu að ræða, en þegar engin þekking liggur að baki henni og 

tilvísunin s.s. rúnatáknin sjálf og raunveruleg merking þeirra hefur litla sem enga þýðingu 

fyrir áhorfandann og jafnvel miðlarann sjálfann þá verður mýtan einungis yfirborðskennd 

upplifun á efni sem engin raunveruleg þekking er á og í sögulegu samhengi hverfur hún 

með tímanum á hafsbotn gamalla fræða og eftir stendur mistúlkun á efni og innihaldi þess 

sem mýtan byggir á. 

Rúnir eru hluti af íslenskri menningarsögu. Í rúnunum felast menningarverðmæti 

sem við Íslendingar eigum að nýta okkur. Það er einnig okkar hlutverk og hagur sem 

þjóðar að ganga úr skugga um að þekking okkar á menningararfinum glatist ekki með 

komandi kynslóðum. En hvernig tryggjum við að þekkingin geti flust áfram á milli 
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kynslóða? Kennsla í grunnskólum á hinu forna rúnaletri og notkun þess ætti að vera 

mikilvæg í því samhengi. 

Getur þú lesið og ritað rúnir eða þekkir þú sögu okkar forna leturs? Eflaust myndu 

flest okkar vilja svara þessu játandi, en niðurstaðan er því miður önnur. Það er sorgleg 

staðreynd hve fáir Íslendingar ungir sem aldnir þekkja okkar fornu rúnir og vita fyrir hvað 

þær standa. Það ætti að vera öllum Íslendingum í blóði borið að geta lesið og ritað rúnirnar. 

 Ef engin áhersla á námsefnið kemur fram í Aðalnámskrá 43 sem gefin er út af 

Mennta-og menningarmálaráðuneytinu og er helsta viðmiðunarrit kennarara þegar gerðar 

eru kennslu- og námsáætlanir þá eru litlar líkur á því að efnið verði borið fram í 

kennslustofunum. Hér er því um að ræða skort á kennslutilmælum og þekkingarmiðlun um 

menningarheimildir. 

Ég vil í því samhengi leggja áherslu á mikilvægi þess að allir Íslendingar þekki 

uppruna sinn, menningu, forna trú og skoðanir.  

Gylfaginning 2. kafli Snorra Eddu eftir Snorra Sturluson er aðeins u.þ.b. 60 síður 

að lengd og tel ég mikilvægt að kenna efni hennar á grunnskólaaldri. Ævintýralegt og 

dularfullt innihald hennar og tengingin við menningararfleifð okkar gerir efnið þar að auki 

áhugavert og spennandi. Enn frekar má segja að það að endurvekja áhugaverða sögu með 

menningarlega skírskotun, endurtaka hana og flytja á milli kynslóða styrki sérkenni okkar 

sem sagnaþjóðar. 

Ef þekking á rúnaletri væri almennt til staðar hér á landi hvernig væri notkun 

rúnanna eða vísun í þær frábrugðin því sem hún er í dag? Að mínu mati væri táknbeitingin 

réttari og meira til þess fallin að styrkja sérstöðu okkar sem tungumálaþjóðar sem bæði 

getur lesið og skilið frumnorrænu og rúnirnar sem notaðar voru fyrr á öldum.  

Aukin þekking á efninu yrði mögulega til þess að mörkun með rúnum yrði bæði 

áhrifaríkari og meðvitaðari, byggð á sterkri þekkingu sem síðan eykur trúverðuleikann  

og heildrænt yfirbragð táknbirtingar á rúnum. 

Það er kostur að þekkja söguna og geta nýtt hana hvort sem er í markaðslegum 

tilgangi eða sem almenna þekkingu í samskiptum manna á milli. Við erum sagnaþjóð og 

rúnirnar og norræna goðafræðin er hluti af sögunni. Gleymum því ekki. 

                                                 
43 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti. 2016. 
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Það er von mín að skrif þessi veki lesendur til umhugsunar um nauðsyn þess að við 

Íslendingar sem sérstök tungumálaþjóð sem státar af því að geta lesið Íslendingasögurnar í 

nánast óbreyttri þýðingu lærum að þekkja rætur okkar allt aftur til notkun rúnaleturs og 

styrkjum með því enn frekar menningarlega þekkingu okkar á eigin sögu og birtingarmynd 

hennar. 
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