
Sögur af goðunum 
 
Seint á 9. öld1 komu fyrstu landnámsmennirnir til Íslands og settust hér að2. Þeir 

reistu hér hús til að búa í, gripahús fyrir skepnurnar en einnig hús sem kölluð voru 

hof3. Í hofunum blótuðu4 þeir. Að blóta merkir ekki að segja eitthvað ljótt eins og 

það gerir í dag. Nei, þvert á móti þá er blótið ekki ósvipað og þegar fólk af ýmsum 

trúarbrögðum fer með bænirnar sínar.  

 

Fólkið sem flutti til Íslands var ásatrúar. Það merkir að þeir trúðu á guði sem 

kölluðust æsir. Æðstur5 ásanna var Óðinn. Margir blótuðu Frey á Íslandi. Hann er 

frjósemisguðinn og því mikilvægur hjá bændum enda skipti þá miklu máli að frjósemi 

landsins væri sem mest. Njörður var sjávarguðinn. Hann gat stjórnað því hvort 

sjórinn var lygn eða ekki. Hann var því mikilvægur þeim sem ferðuðust á sjó. 

 

Í gamla daga kunni fólk margar sögur af goðunum og sagði þær hvert öðru. Skáldið 

Snorri Sturluson skráði margar sögur um goðin6 okkar gömlu á bók snemma á 13. 

öld. Bókin hans Snorra kallast Snorra-Edda. Í henni eru fjölmargar sögur og frásagnir 

um goðin. Tvær af þessum sögum eru endursagðar hér og skýringar settar með 

þeim. Önnur er sagan af börnunum hans Loka og samskiptum þeirra við æsina. Hin 

fjallar um það þegar yngingareplum goðanna var stolið frá þeim. 

 

Um Loka Laufeyjarson 

Loki var einn af ásunum7. Hann var þó aðeins ás í aðra ættina en jötunn í hina. Faðir 

hans hét Fárbauti og var jötunn og móðir hans hét Laufey. Loki er oft kenndur við 

móður sína og kallaður Loki Laufeyjarson.  

 

Loki var fríður sýnum en afskaplega hrekkjóttur svo vægt sé til orða tekið. Mjög oft 

gerði hann goðunum mikinn grikk8 og beitti þá jafnvel brögðum enda gat hann 

brugðið sér í allra kvikinda líki. Segja má að Loki sé sá ás sem mestum vandræðum 

veldur í heimi guðanna. 

                                                 
1 874 
2 ákváðu að búa hér 
3 helgistaður í heiðnum sið 
4 dýrka heiðin goð og færa fórnir 
5 mestur 
6 guð heiðinna manna 
7 guðir ásatrúarinnar skiptust í æsi og vani 
8 hrekk 



 

Loki átti nokkur börn. Tvö átti hann með Sigyn konu sinni sem hétu Narfi og Váli. 

Síðan átti hann fjögur börn sem ekki geta talist til ása. Eitt þeirra var hesturinn 

Sleipnir sem hann átti með Svaðilfara. Þótt undarlegt megi virðast var Loki ekki faðir 

hans, heldur móðir. Hann brá sér nefnilega í merarlíki og varð fylfullur9 eftir 

Svaðilfara. Svo átti Loki þrjú afkvæmi með tröllskessu sem hét Angurboða. Þessi 

börn hans hétu Fenrisúlfur, Miðgarðsormur og Hel og voru öll hin mestu 

skaðræðiskvikindi.  

 

Fenrisúlfurinn og fjötrarnir þrír 

Þegar goðin vissu að Loki ætti þrjú börn með gýginni10 Angurboðu í Jötunheimi 

mundu þau eftir spádómum um að þau myndu verða þeim til meins.11 Óðinn sem var 

æðstur goðanna lét því senda eftir þeim. Er þau komu til hans kastaði hann orminum 

í sjóinn. Þar óx hann þar til hann var orðinn svo stór að hann náði hringinn í kringum 

jörðina og beit í sporðinn á sér. Hel kastaði hann i Niflheim.12 Hún er auðþekkt enda 

að hálfu blá og að hálfu hörundslit auk þess sem hún er grimmileg. Hel býr í ríki 

dauðra og tekur á móti þeim sem verða sóttdauðir og ellidauðir. Aðbúnaðurinn hjá 

henni er ekki góður enda er Sultur hnífurinn hennar og Hungur diskurinn hennar. 

Fenrisúlfinn ákvað Óðinn að ala upp heima hjá sér. 

 

Guðirnir voru hræddir við úlfinn og sá eini sem þorði að gefa honum að borða var 

Týr. Úlfurinn óx mikið og allar spár sögðu að hann yrði þeim til mikils skaða. Æsirnir 

ákváðu því að binda hann. Þeir útbjuggu allsterkan fjötur13 sem þeir kölluð Læðing. 

Þeir báru hann til úlfsins og báðu hann að reyna afl14 sitt. Úlfinum þótti það ekki 

ofurefli og leyfði þeim að binda sig. Í fyrsta sinn sem úlfurinn spyrnti við fótum15 

brotnaði fjöturinn og þar með leysti hann sig úr Læðingi. 

  

Því næst gerðu æsirnir annan fjötur sem var hálfu sterkari og kölluðu hann Dróma. 

Enn báðu þeir úlfinn um að reyna fjöturinn og sögðu honum að hann væri mjög 

                                                 
9 með folaldi 
10 tröllskessa 
11 skaða 
12 ríki dauðra 
13 band 
14 krafta 
15 sparka niður með fótunum 



ágætur16 að afli ef slík stórsmíð gæti ekki haldið honum. Úlfurinn hugsaði með sér að 

honum hefði vaxið afl síðan hann braut Læðing og yrði að taka áhættuna. Þegar 

hann hafði verið fjötraður hristi hann sig, ýtti sér niður á jörðina og spyrnti svo fast. 

Brotin flugu langt í burtu. Fenrisúlfurinn hafði drepið sig úr Dróma. 

 

Eftir þetta óttuðust æsirnir að þeir gætu ekki bundið úlfinn. Óðinn sendi þá Skírni 

sem var sendimaður Freys ofan í Svartálfaheim til dverga nokkurra og lét gera 

fjöturinn Gleipni. Hann var gerður úr sex hlutum: Dyn17 kattarins, skeggi konunnar, 

rótum bjargsins, sinum bjarnarins, anda18 fisksins og fugls hráka. Fjöturinn var 

sléttur og blautur sem silkiræma en mjög traustur og sterkur. 

 

Þegar æsirnir fengu fjöturinn fóru þeir með hann út í hólma í vatninu einu. Þeir 

sýndu úlfinum silkibandið og báðu hann að slíta það og sögðu að það væri sterkara 

en digurleiki19 þess sýndi en sögðu að hann myndi þó geta slitið það.  

 

Úlfurinn sagði að ekki yrði hann frægur af því að slíta svo mjótt band. Svo sagði 

hann að ef fjöturinn væri gerður með göldrum þá vildi hann ekki fá hann á fætur sér.  

 

Æsirnir sögðu að hann yrði fljótur að slíta svo mjótt silkiband þar sem hann hefði 

áður brotið stóra járnfjötra. Svo sögðu þeir að goðin myndu ekki hræðast hann ef 

hann gæti ekki leyst sig og því myndu þeir leysa hann ef hann gæti það ekki sjálfur. 

 

Úlfurinn sagðist vera hræddur um að þeir mundu hlæja að sér ef hann geti ekki leyst 

sig og því væri hann ófús20 til að láta legga bandið á sig. Svo segir hann að hann 

skuli þó gera það ef einhver sé tilbúinn til að leggja hönd sína í munn honum að veði 

til að sanna að þetta sé allt falslaust21 gert. 

 

Nú litu æsirnir hver á annan og töldu að nú væru enn meiri vandræði og vildi enginn 

leggja höndina. En svo lét Týr hægri hönd sína í munn úlfsins. Svo spyrnti úlfurinn og 

                                                 
16 mjög góður 
17 hávaða 
18 andardrætti 
19 breidd 
20 vill ekki 
21 enginn sé að reyna að svíkja hann 



þá harðnaði bandið og því meira sem hann braust um því skarpara22 varð bandið. Þá 

hlógu allir nema Týr. Hann lét23 hönd sína. 

 

Þegar æsirnir sáu að úfurinn var bundinn að fullu tóku þeir festina Gelgju sem lá úr 

fjötrinu, drógu hana gegnum mikla hellu og festu mjög vel svo hún losnaði ekki. 

 

Úlfurinn gapti ákaflega og reyndi að bíta þá. Þeir skutu þá sverði í munninn á honum. 

Hjöltin24 létu þeir nema við neðri góm en blóðrefilinn25 við efri. Ógurleg öskur komu 

frá úlfinum og slefa rann úr munni hans. Þarna mundi úlfurinn liggja bundinn úti í 

hólmanum til ragnarökkurs.26 

 

Sagt er að goðin hafi ekki viljað drepa úlfinn jafnvel þótt spár segðu að hann myndi 

verða Óðni að bana vegna þess að þá hefðu þau saurgað27 vé28 sín og griðastaði29 

með blóði úlfsins. 

 

Iðunn og yngingareplin 

Eitt sinn voru þrír æsir, Óðinn, Loki og Hænir á ferðalagi og lentu í því að verða 

matarlausir. En er þeir komu í dal nokkurn sáu þeir uxahóp30. Þeir taka einn uxann 

og sjóða hann. Þegar þeir álíta31 hann soðinn athuga þeir málið en uxinn er enn ekki 

soðinn. Í annað sinn athuga þeir málið og enn er uxinn ósoðinn. Þeir ræða um hvað 

muni valda. 

 

Og er þeir ræða málin heyra þeir að örn einn mikill sem situr í tré fyrir ofan þá segist 

ráða því að ekki sjóði uxinn. 

 

Örninn spyr hvort þeir vilji gefa honum fylli32 sína og þá muni uxinn soðna. 

                                                 
22 beittara 
23 missti 
24 skaftið 
25 oddinn 
26 heimsendir 
27 óhreinka 
28 helgistaði 
29 staður þar sem fólk er öruggt 
30 nautahóp 
31 telja 
32 það sem hann þurfi til að verða saddur 



Þeir játa því. Þá kemur örninn niður úr trénu og tekur annað lærið og báða bóga 

uxans. 

 

Þá varð Loki reiður og greip stöng33 mikla og rak í örninn. Örninn brást við högginu 

og flaug upp. Stöngin sat þá föst í baki arnarins annars vegar og hendi Loka hins 

vegar.  

 

Svo lyftir örninn sér til flugs. Þá tognar á Loka og hann hræðist að hendur hans slitni 

af við axlir. Hann kallar því og biður örninn friðar.34 En hann segir að Loki verði ekki 

látinn laus nema hann lofi að koma með Iðunni út úr Ásgarði með eplin35 sín. Loki 

lofar því. Þá losnar hann og fer til félaga sinna. Nú segir ekki meira af þeim fyrr en 

þeir koma heim. 

 

Á ákveðnum tíma lokkar36 Loki Iðunni út úr Ásgarði í skóg nokkur. Hann segist hafa 

fundið epli sem henni muni þykja góð og biður hana að hafa sín epli með til að bera 

þau saman. Þá kemur Þjasi jötunn í arnarham37, tekur Iðunni og flýgur með hana 

heim til sín í Þrymheim. 

 

En æsirnir urðu illa varir við hvarf Iðunnar og urðu brátt gráhærðir og gamlir. Þá 

settust þeir á þing38 og ræddu um hvað orðið hefði af Iðunni. Þá kom í ljós að síðast 

sást til hennar er hún gekk úr Ásgarði með Loka. Loki var þá tekinn og færður á 

þingið og hótað öllu illu, bana eða píslum39. Hann varð hræddur og lofaði að sækja 

Iðunni í Jötunheima ef Freyja vildi lána honum valshaminn40 sinn. 

 

Og þegar hann fær valshaminn flýgur hann norður í Jötunheima og kemur dag einn 

til Þjasa jötuns. Hann var þá farinn út á sjó en Iðunn var ein heima. Loki breytti 

henni þá í hnetu og tók hana upp með klónum og flaug með hana sem mest hann 

mátti. Þegar Þjasi kom heim og saknaði Iðunnar tekur hann fram arnarhaminn sinn 

og flýgur á eftir Loka. En þegar æsirnir sjá að valurinn kom fljúgandi með hnetuna 

                                                 
33 prik 
34 vægðar 
35 epli Iðunnar halda ásunum ungum 
36 platar til að koma með sér 
37 arnargervi 
38 fund 
39 líkamsmeiðingum 
40 fálkaham 



og hvar örninn kom á eftir þá gengu þeir út undir Ásgarð og báru þangað birgðar af 

hefilspónum41. Og þegar valurinn flaug inn í borgina lét lét hann sig detta niður við 

borgarvegginn. Þá kveiktu æsirnir í spónunum en örninn gat ekki stöðvað sig. Laust 

þá eldi í fiður arnarins og hann missti flugið. Þá komu æsirnir og drápu Þjasa jötunn.  

En Skaði dóttir Þjasa jötuns tók hjálm og brynju og öll hervopn og fór til Ásgarðs til 

að hefna föður síns. En æsir buðu henni sættir og yfirbætur.42  

 

Sú fyrsta þeirra var að hún skyldi kjósa sér einn af ásunum fyrir mann af fótunum 

einum saman. Þá sá hún fætur eins manns sem voru forkunnarfagrir43 og mælti: 

,,Þennan kýs44 ég. Fátt mun ljótt á Baldri.“ En það reyndist Njörður úr Nóatúni en 

ekki Baldur sem átti fæturna. 

 

Það hafði hún einnig í sættargerð45 sinni að æsir skyldu reyna það sem hún hugði46 

að væri óframkvæmanlegt, að fá hana til að hlæja. Þá batt Loki um skegg geitar 

nokkurrar og öðrum enda um hreðjar47 sér. Þau toguðu til skiptis geitin og hann og 

skræktu bæði hátt. Þá lét Loki sig falla við kné Skaða og þá hló hún. Eftir það var 

gengið frá sættum milli Skaða og ásanna. 

 

 

                                                 
41 tré sem búið er að spæna niður 
42 skaðabætur 
43 mjög fallegir 
44 vel 
45 samningurinn um hvernig þau skildu sættast 
46 hélt 
47 kynfæri karls 


