
 

Loki - Saturnus - Kronos   

eiga allir sama vikudag. Sá heitir á sanskrít shanivaasarah. 
 

Kannski eiga þeir líka eitthvað sameiginlegt í sambandi við jólin. 
Hér á norðurhveli eru þau vetrarsólstöður. Nýr hringur byrjar. 
Þetta er gamla Satúrnalía. Snýst allt um tímann. 

 

 
 

Rétt einsog tíminn gleypir allt skapað, þannig er gamlaárið gleypt í tíma. 

Gamla stundum teiknað sem öldungur, þetta nýja sem hvítvoðungur. 
 
Konstantín Rómarkeisari setti Jesúbarnið á Satúrnalíu. Og Jesú er sólguð. 

 
Við lítum á þetta sem ferli. Móðir jörð býr svona ferli til. Stór og smá. 

Ferli flytja okkur áfram í tíma og rúmi. 

         
 

Við getum alveg sagt:  þetta bítur allt í halann á sér 

 
Við höfum heyrt að Krónos og Satúrnus gleypi börn,  
en athugum vel að þetta þarf að skoðast sem táknmál goðsagnanna.  

 
Líka er sagt að byltingar borði börnin sín  

(ekki brandari, heldur útskýring á ástandi eftir byltingar).  

Að bylta er að hreyfa, og revolution er það að velta, snúa. Auðvitað í tíma og 
rúmi. Við erum ekki að tala um mannætur, heldur tíma og ferli. Eitt fer, nýtt 

kemur í staðinn. Endurnýjun. Jólabarnið. 
 
Þegar tíminn gleypir gamalt, verður til pláss fyrir nýtt. 

Það, að eitthvað eldist, veldur tímaskyni hjá okkur. Við búum til tíma með 
því að sjá síbreytileg fyrirbæri. 



              
 

Jólageitin skandinavíska er sögð vera okkar jólaköttur. Kannski er það rétt. 

 
Steingeit, 10.merki í dýrahring, er er okkar Glitnir, bústaður Forseta, einsog 
Einar Pálsson sér Grímnismál, og Björn Jónsson útfærir það í bókinni 

Stjarnvísi í Eddum. 
 

      
 

 
Jólakötturinn er kollóttur, þ.e. ekki hyrndur. Horn eru frjósemitákn. 

 
Þeir sem ekki fá nýja flík fyrir jólin fara í þennan kött. Skyldi þessi nýja flík 

og þessi blessaði fátæklingur sem engum þykir vænt um, vera tíminn. 
 

Hornin á geitinni sem ekki er, gætu hafa endað á Grýlu, sem er að éta 
óþekka krakka í desember? Dæmigert satúrnalíu-át í tíma og ferli. 
 

 



Heimskar kristnar mæður nota svona keyri og helvíti á börnin sem þær 

kunna ekki að ala upp. Asnalegt svona gulrót og keyri, himnaríki og helvíti, 
sem hlýðnikrafa.  

Nú er þetta hrá kartafla, sem enginn étur, því sárreiða barnið sem hlakkar til 
jólanna, fleygir kartöflunni útum gluggann, eins langt og það dregur. 
Aumingja Santa Klás að vera notaður í svona lúalegt og ástlaust fólskubragð. 

 
Betra er að kenna börnum að hafa langanir, og vera ábyrg. 
Ást og umhyggja er betri uppalandi en hótanir og hegningar. 

 
Svo getur verið að Grýla sé Gerður í Skírnismálum, og þá Leppalúði Freyr. 

Þetta gat vel verið tilraun til að kaffæra helgileika heiðingja um jólin. 
 

HP  Valka náði í skæri og klippti á gat 

 
Loki er ýmist að klúðra eða redda. Dæmigert fyrir mannkyn, og greinilega í 

tíma og rúmi. 
Á sanskrít er loka veröld. 
Lok er endir einhvers, endalok, einhverju lýkur,  

og annað lýkst upp, að ljúka upp. 
 
Þegar myrkar aldir ríða yfir, leiðindahluti þessa ferlis Fróðafriðar og græðgi, 

eru falleg hugtök ekki skilin, og öllu snúið á haus. 
Nú gengur sat-yuga í garð. Við kennum börnunum okkar að nýsa niður, 

hækka sitt vitundarstig, og verða altær. 
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