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Úrdráttur 

Völuspá er goðakvæði sem telst til eddukvæða. Kvæðið fjallar um sköpun heimsins. 

Hjá mér kviknaði sú hugmynd að gera tónverkið Völuspá í tónmáli, við texta 

Völuspár, þegar ég las bókina Völuspá (2005), eftir Þórarinn Eldjárn með 

myndskreytingum Kristínar Rögnu Gunnarsdóttur. Þórarinn endurorti Völuspá og 

færði þar með textann yfir á eðlilegra nútímamál sem gerir textann auðskiljanlegri og 

þar með aðgengilegri. Völuspá inniheldur margt sem getur vakið hugmyndir að 

tónsmíð en í kvæðinu koma fyrir litríkar verur á borð við örlaganornir, úlfa, dreka, 

risavaxinn orm og sjálf goðin sem  öll búa yfir sterkum persónueinkennum. Blómlegir 

tímar í goðheimum víkja fyrir ragnarökum sem enda með því að jörðin sekkur í hafið 

áður en að hún rís upp úr sæ á ný. Kvæðið inniheldur andstæður á borð við líf og 

dauða, ást og hatur en þessar andstæður vekja tilfinningar sem spennandi er að fást 

við að túlka með tónlist. 

Kvæðið er Íslendingum dýrmætur þjóðararfur og hefur það verið uppspretta 

tónverks hjá mörgum tónskáldum. Áskell Másson er á meðal þessara tónskálda en 

hann samdi tónverkið Fjörg, við frumtexta Völuspár. Áhugavert er að bera saman 

tónsmíðar sem eru innblásnar af sama kvæðinu og kanna það hvort verkin eigi 

eitthvað fleira sameiginlegt.  

Í tónsmíðaferlinu var ég ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

hljóðfæraskipan eða hvert ég stefndi með verkinu. Kvæðið leiddi mig áfram með allar 

ákvarðanir og lét ég þannig textann ráða för.  Útkoman er tónverk fyrir söngkonu, kór 

og litla hljómsveit, í þremur köflum. Völuspá í tónmáli er mitt framlag til íslenskrar 

tungu sem vonandi getur glatt, veitt innblástur og gefið áhuga og innsýn í heim 

goðafræðinnar.  
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Inngangur 

Völuspá er kvæði um sköpun heimsins. Um hvað fjallar kvæðið, hvaðan kemur það 

og hvernig varðveittist það? Kvæðið inniheldur meðal annars ást og hatur, líf og 

dauða, upphaf og endalok. Þessar andstæður geta gefið litríkar hugmyndir að tónsmíð. 

Dulúðin og dramatíkin, sem eru fyrir mér það minnisstæðasta við kvæðið,  gefa mér 

innblástur við tónsmíðina sem hér verður rætt um. Þórarinn Eldjárn endurorti kvæðið  

árið 1992 og hef ég kosið að nota þann texta fremur en frumtextann, vegna þess að í 

útgáfu Þórarins er reynt að færa lýsingarnar og atburðarásina yfir á eðlilegt nútímamál 

svo að textinn verði sem skiljanlegastur og finnst mér þetta auðvelda það verk að ná 

fram söguþræði og flæði sem allir geta skilið. Tónverkinu hef ég gefið nafnið Völuspá 

í tónmáli. Áskell Másson er á meðal þeirra tónskálda sem hafa samið tónlist við 

upprunalega texta Völuspár. Það verk heitir Fjörg og mun ég taka þá tónsmíð til 

athugunar og til samanburðar við Völuspá í tónmáli. Ég tel mikilvægt að gera 

goðafræðinni hátt undir höfði og varðveita hana, halda henni í manna minnum. 

Hvernig er hægt að gera Völuspá áhugaverða með tónlist og veita henni farveg í 

samtímanum?  

1. Völuspá 

1.1 Uppruni 

Völuspá telst til eddukvæða. Eddukvæðin urðu til  á meðal norrænna þjóða í heiðni og 

lifðu í munnmælum þar til að þau voru rituð á skinn.
1
 Eddukvæðum má skipta niður í 

goðakvæði og hetjukvæði. Goðakvæðin fjalla um Óðin, Þór og önnur goð úr heiðni en 

hetjukvæðin um Sigurð Fáfnisbana og aðrar germanskar hetjur. Flest varðveitt 

eddukvæði eru hvergi varðveitt nema í Konungsbók, handriti frá 13. öld.
2
 Völuspá er 

einnig að finna í Snorra-Eddu, frá 13. öld og í Hauksbók frá því um miðja 14. öld.  

Ekkert er vitað um feril Konungsbókar þangað til að hún komst í hendur 

Brynjólfs biskups Sveinssonar um miðja 17. öld. Hann var áhugamaður um varðveislu 

íslenskra handrita. Í Danmörku var sóst eftir íslenskum handritum og eftir umfjöllun á 

alþingi var Konungsbók send til Danmerkur þar sem hún var falin Friðriki, þáverandi 

                                                 

1
 Gísli Sigurðsson, Hávamál, 2. útgáfa, Svart á hvítu, Reykjavík, 1987, bls. 83. 

2
 Sama rit, bls. 9. 



5 

konungi, til varðveislu.
3
 Þar í landi var Völuspá fyrst prentuð árið 1665. Bókin var  

þar allt til ársins 1971 en þá var hún send heim til Íslands við mikla athöfn. Handritið 

er nú varðveitt í Stofnun Árna Magnússonar og er til sýningar í Þjóðmenningarhúsinu.  

1.2 Söguþráðurinn 

„Lítill vafi leikur á að heiðni Völuspár mun eiga drjúgan þátt í torræði hennar, enda 

hrekkur þekking vor á fornum sið of skammt til að skilja hana til hlítar.“
4
 Völuspá er 

frásögn ásatrúarmanna um sköpun heimsins. Kvæðið er flutt af völvu og segir frá sýn 

hennar bæði aftur og fram í tímann. „Þótt frásögnin snúist að mestu um atburði úr 

goðheimi er ævinlega bent á álíka athafnir manna, þeir hafa sömu forsendur fyrir 

gerðum sínum, fremja sömu glæpi og goðin og þeirra heimur ferst á sama hátt og 

goðheimur. Því er það að þótt sagan snúist um goðin er henni ætlað að varpa ljósi á 

mannlega hegðun.“
5
    

Völuspá verður hér skipt niður í þessa fjóra hluta: upphafið og sköpunina, 

undanfara ragnaraka og ragnarök, og að lokum endurris jarðar.  

1.3 Upphafið-Sköpunin 

Í upphafi biður völvan um hljóð til að geta sagt Óðni söguna af upphafi heimsins. „Af 

öllum þeim heilögu goðum sem hér koma við sögu fer mest fyrir Óðni, sem forðum 

var talinn faðir allra goða og manna.“
6
 Völvan talar um upphafið, áður en nokkuð 

hafði verið skapað. Þá var ekkert nema tómið þangað til bræður Óðins bjuggu til 

jörðina, sól, tungl og stjörnur. „Jörðinni skiptu þeir í Ásgarð, þar sem þeir bjuggu 

sjálfir, Miðgarð, handa dvergum og mönnum, og köld strandsvæðin, Náströnd, sem 

voru eftirlátin jötnum.“
7
 

Í Ásgarði stóð stórhýsi Óðins, Valhöll.  

Það var til nokkurra vandræða að sólin, tungl og stjörnurnar vissu ekki hvert 

þeirra hlutverk var eða hver þeirra staðsetning væri. Þetta kallaði á fund goða og 

settust þau á rökstóla og úthlutuðu þar með himintunglunum verkefni og gerðu 

tímatal. Goðin gáfu dögunum, sem eru afkomendur næturinnar, nöfn.
8
 Þá voru 5 dagar 

                                                 

3
 Sigurður Nordal, Völuspá, Helgafell, Reykjavík, 1952, bls. 15. 

4
 Hermann Pálsson, Völuspá, Háskóli Íslands, Reykjavík, 1994, bls. 7. 

5
 Gísli Sigurðsson, Eddukvæði, Mál og menning, 1999, bls. 4. 

6
 Sama rit, bls. 8. 

7
 Þráinn Löve, Völuspá Sonatorrek: 12 lausavísur Egils, Fósturmold ehf, Reykjavík, 2000 bls. 15. 

8
 Sama rit, bls. 19. 
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í hverri viku og hétu þeir Sunna, Máni, Týr, Óðinn og Þór.
9
 Goðin reistu sér bústaði 

og bjuggu til verkfæri, þeim fannst þörf á góðum smiðum og sköpuðu dverga til 

þeirrar iðju. Goðin gerðu marga dverga og voru þeir búnir til úr mold. Því næst segir 

frá sköpun mannsins. „Dvergar reyndu að búa til menn, en brast þekking til að geta 

gætt þá lífsanda.“
10

 Þrír æsir fundu þau Ask og Emblu, „að öllum líkindum heiti á 

trjám“
11

 en þau voru sálarlaus. Óðinn, Hænir og Lóður gáfu þeim sál, blóð, litarhaft 

og rödd, þetta voru fyrstu mennirnir. 

Hið sígræna heilaga tré, Yggdrasill, stendur á þrem rótum og eru ræturnar við 

heimsbrunnana þrjá, Urðarbrunn, Mímisbrunn og Hvergelmi. Við Urðarbrunn búa 

örlagadísirnar þrjár, Urður, Verðandi og Skuld.  

Hjá goðum ríktu góðir tímar allt þar til að þrjár þursameyjar úr landi 

hrímþursa skárust í leikinn fyrirvaralaust. „Öllum dauðlegum mönnum er það hulið 

hverjar þær voru og hvernig þeim tókst að binda endi á það blómaskeið sem þegar hér 

er komið sögu, virðist vera að ganga um garð.“
12

  

1.4 Undanfari ragnaraka 

Í kvæðinu er nú komið að því er völvan minnist fyrstu fólksorrustu í heimi þegar 

Gullveig kom til goða. Gullveig er ef til vill táknmynd freistingar gullsins holdi 

klædd.
13

 Hún gerir sig heimakomna í Ásgarði með galdraklæki sína. Goðin vilja hana 

á burt og taka til þess bragðs að brenna hana þrisvar, en hún reyndist ódrepandi.
14

 

Goðin setjast á rökstóla og velta því fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að blása til 

orrustu gegn illum öflum sem eru að verða þeim ágeng. Ákveðið er að til orrustu skuli 

ganga og hefst bardaginn með því að æsir og vanir berjast. „Í upphafi orrustunnar 

drepur Óðinn fyrsta manninn og hafa æsir þá gerst sekir um mannvíg á fyrstu tímum í 

mannheimi. Upp úr þessu fer að grafa um sig spilling.“
15

  

Heimdallur, einn ásanna, heyrir með eindæmum vel. Hann var vörður Ása. 

Honum var ætlað að blása í gjallarhorn ef  hættu bæri að höndum.
16

 Þetta veit völvan 

                                                 

9
 Þráinn Löve, Völuspá Sonatorrek: 12 lausavísur Egils, Fósturmold ehf, Reykjavík, 2000 bls. 17. 

10
 Sama rit, bls. 27. 

11
 Sama rit, bls. 28. 

12
 Hermann Pálsson, Völuspá, Háskóli Íslands, Reykjavík, 1994, bls. 20. 

13
 Björn Jónasson, Völuspá, Guðrún, Reykjavík, 2001, bls. 10. 

14
 Hermann Pálsson, Völuspá, Háskóli Íslands, Reykjavík, 1994, bls. 20. 

15
 Þráinn Löve, Völuspá Sonatorrek:12 lausavísur Egils, Fósturmold ehf, Reykjavík, 2000 bls. 55. 

16
 Sama rit,bls. 9. 
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og ræður Heimdalli það hlutverk að gæta brúarinnar sem liggur til Ásgarðs. Þessi brú 

heitir Bifröst. Brúin sést stundum frá mannheimum en þar kallast hún regnbogi.
17

  

Óðinn fórnaði öðru auga sínu fyrir skáldagáfuna og visku sem hann öðlaðist 

við það að drekka úr viskubrunni Mímis. Völvan veit hvað auga Óðins sér og getur 

því sagt honum um óorðna hluti og hvað á sér stað í öðrum heimum. Hún sá Valkyrjur 

birtast en þær tákna að bardagi sé í nánd.   

Sonur Óðins, Baldur, var ljúflings ás og báru allir hlýhug til hans. Óðinn hafði 

þrátt fyrir það áhyggjur af syni sínum og gerði því samning við allar jurtir sem 

mögulega var hægt að gera úr vopn og samdi um að þær yrðu honum ekki til meins. 

Óðinn gleymdi þó einni jurt sem var mistilteinninn. Höður, sem var af ætt ása, var 

blindur.  Goðin léku sér að því að láta hann skjóta að Baldri örvum vitandi að ekkert 

gæti skaðað hann. Því var verr að Loki hinn laumaði  mistilteini í boga Höðurs sem 

varð Baldri að bana, „sá atburður er kallaður vá Valhallar“.
18

 Það má líta svo á að allt 

hið góða farist með dauða Baldurs.
19

 Loki var fangaður og bundinn fastur og dæmdur 

til eilífrar þjáningar með því að vera fastur undir drjúpandi eitri, en Sigyn kona hans 

vill bjarga honum og situr við hlið hans með skál sem hún heldur undir dropunum. 

Þegar skálin fyllist þarf Sigyn að tæma hana en þá falla droparnir á Loka, í 

mannheimum verður jarðskjálfti þegar það gerist.
20

  

Loki átti þrjú börn, þau voru Fenrisúlfurinn, Miðgarðsormurinn og Hel. „Af 

öllum andstæðingum goða þótti Fenrisúlfurinn einna skæðastur.“
21

 Fenrisúlfurinn var 

svo hættulegur að goðin þurftu að binda hann fastan, það dugir ekki til og úlfurinn 

losnar. Ragnarök vofa yfir.  

1.5 Ragnarök 

Heimdallur heyrir hvað nálgast og blæs í gjallarhorn sem ómar allt til annarra heima 

og kallar þar með goðin til orrustu. Jötnar fagna því að geta farið að lumbra á 

goðunum, fjandmönnum sínum frá fornu fari.  

Óðinn berst við fenrisúlfinn en fellur í þeim bardaga. Goðum stendur einnig 

ógn af drekanum Níðhögg „sem reif í sig hold dauðra manna og hélt sig norðan við 

                                                 

17
 Björn Jónasson, Völuspá, Guðrún, Reykjavík, 2001 bls. 11. 

18
 Hermann Pálsson, Völuspá, Háskóli Íslands, Reykjavík, 1994, bls. 8. 

19
 Gísli Sigurðsson, Eddukvæði, Mál og Menning, Reykjavík, 1999, bls. 4. 

20
 Björn Jónasson, Völuspá, Guðrún, Reykjavík, 2001 bls. 12. 

21
 Gísli Sigurðsson, Eddukvæði, Mál og Menning, Reykjavík, 1999, bls. 9. 
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Niðafjöll, þar sem dauðir morðvargar og meinsvarar áttu leið um á leið sinni til 

heljar.“
22

  

„Þó eru ískyggilegustu fjandmenn Ása úr liði þeirra sjálfra, þeir Loki hinn 

vélráði, og Höður hinn blindi sem gerist handbani bróður síns, og fellur síðan fyrir 

öðrum hálfbróður sínum.“
23

 Jötnar flykkjast til vígvallarins, þeir eiga skipið Naglfar 

en það er gert úr nöglum dauðra manna.
24

 Loki hefur losnað úr fjötrum og er nú 

kominn í lið andstæðinganna, og er farinn að stjórna jötnum, en hann var af jötna 

kyni. Þór berst við Miðgarðsorminn en þeim áflogum lýkur með því að báðir deyja. Í 

lok ragnaraka slokknar á sólinni, landið sekkur í hafið og stjörnurnar hætta að skína.  

1.6 Endurris jarðar 

Þegar ragnarök eru yfirstaðin sér völvan jörðina rísa á ný. Sorginni linnir. Hún sér 

Baldur snúa aftur og sættast við Höð hinn blinda í Valhöll. Þeir bræður voru tákn 

sakleysis og áttu ekki þátt í spillingu heimsins. Þeir voru ekki á jörðinni þegar hún 

brann og sökk og þess vegna geta þeir snúið aftur.
25

 Völvan sér æsi koma aftur saman 

og eiga góða tíma í Ásgarði. Hún sér sólina skína á ný og menn sem eru vel innrættir 

fá dvalarstað til eilífðar.  

Síðasta erindi Völuspár gefur til kynna að hætta vofi enn yfir. Völvan horfir 

fram í tímann og sér drekann Níðhögg, hinn svartgljáandi dreka, koma fljúgandi frá 

Niðafjöllum á Náströndu. „En í þetta skiptið tekst honum ekki að háma í sig valinn 

heldur mun hann hljóta makleg málagjöld.“
26

 Að lokum segir völvan að nú muni hún 

sökkva, að hennar hlutverki sé lokið og hún kveður. 

2. Dramatískt innihald Völuspár 

Völuspá inniheldur margt sem getur gefið innblástur að tónsmíð.  Hvernig hljóðheim 

er rétt að skapa upphafinu, tóminu áður en sköpunarsagan hefst? Hver er völvan og 

hvernig er rétt að túlka hana? Hvernig er hægt að gefa sólinni, tungli og stjörnum sína 

rödd? Goð, dvergar, menn, þursameyjar og örlagadísir hafa sinn karakter í kvæðinu 

sem áhugavert er að fást við að draga fram með tónlist, sem og Fenrisúlfinn, 

Miðgarðsorminn og drekann Níðhögg. Kvæðið inniheldur blómlega tíma sem 

                                                 

22
 Þráinn Löve, Völuspá Sonatorrek:12 lausavísur Egils, Fósturmold ehf, Reykjavík, 2000 bls. 81. 

23
 Hermann Pálsson, Völuspá, Háskóli Íslands, Reykjavík, 1994, bls. 10. 

24
 Þráinn Löve, Völuspá Sonatorrek:12 lausavísur Egils, Fósturmold ehf, Reykjavík, 2000 bls. 99. 

25
 Sama rit, bls. 149. 

26
Þráinn Löve, Völuspá Sonatorrek:12 lausavísur Egils, Fósturmold ehf, Reykjavík, 2000 bls.149. 
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umturnast í orrustu og hefur að geyma andstæður á borð við ást og hatur og líf og 

dauða.  

Það má hugsa sér að Völuspá sé eins og hringrás heimsins með upphafi og 

enda og nýju upphafi í lok kvæðisins sem gefur það til kynna að ný hringrás hefjist. 

Á meðal þeirra íslensku tónskálda sem hafa fengist við það að semja tónlist 

við texta Völuspár má nefna Jón Þórarinsson (1917), Völuspá ( 1937), Áskel Másson, 

(1952), Fjörg (1989), Kjartan Ólafsson (1958), Völuspá (2000) og Ár var alda (2010), 

og Þórð Magnússon (1973), Gylfaginning (2004). Tónverk þessara tónskálda byggja á 

frumtexta Völuspár. Athugavert er að taka tónsmíðar annarra við kvæðið til 

samanburðar við mína eigin tónsmíð vegna skyldleika þeirra. Sérstakalega verður hér 

fjallað um Fjörg. 

3. Fjörg  

3.1 Heildarmynd 

Fjörg er skrifað fyrir stóran blandaðan kór og einn slagverksleikara. 

Slagverkshljóðfærin sem Áskell notar í tónverkinu eru symbalar, gong, tomtom, 

klukkuspil, víbrafónn, rörklukkur, roto tom, tamborina, pákur og bassa tromma. 

Áskell segist hafa þá þumalfingursreglu að hvert sungið erindi sé um sex sinnum 

lengra þegar það er sungið heldur en þegar það er lesið hægt. Með þetta að leiðarljósi 

reyndi hann að finna eingöngu þau erindi sem honum virtust nauðsynleg til þess að 

koma söguþræðinum til skila og með því takmarka lengd verksins. Í tónverkinu eru 

sjö erindi. Áskell skiptir kvæðinu í upphafið þegar ekkert var til, sköpunina, 

undanfara ragnaraka og ragnarök, og að lokum endurris jarðar. Kórinn er ein heild 

sem ber okkur söguna en slagverkið er notað sem límið á milli erinda í milliköflunum 

og notað til þess að framkalla effekta sem hjálpa til við að ná fram ólíkum litbrigðum í 

verkinu. 
27

  

3.2 Upphafið 

Í upphafi tónverksins er slegin einn tónn á gong og í kjölfarið heyrum við neðri raddir 

kórsins óma án orða, þetta skapar drungalegt andrúmsloft sem virðist eiga vel við það 

þegar ekkert var til og óvissa ríkir. Tilviljunarkenndir gong tónar ásamt einstaka slætti 

á symbala, halda áfram undir kórnum sem fer rólega af stað, og efri raddir kórsins fara 

                                                 

27
 Viðtal Völu Gestsdóttur við Áskel Másson, 12. Janúar, 2011. 
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að hljóma með þeim neðri þegar fyrsta erindið er sungið. Hvert orð fær langan tíma 

og er orðunum stundum kastað á milli radda innan kórsins og þannig endurtekin, þetta 

hjálpar til við það að koma textanum vel til skila. 

Tónmálið er frekar óráðið hvað tempó varðar,  það hjálpar til við að setja 

mann inn í tómið sem verið er að lýsa þar sem allt er óljóst. Í öðru erindi verksins er 

fjallað um það að sól, máni og stjörnur vissu ekki hvar þau áttu heima. Áskell skapar 

hér hljóðheim sem lýsir geislum sólarinnar, bjarma tunglsins og skínandi stjörnum, 

hann nýtir slagverkið til þess að framkalla þessar verur himins. Symbalarnir eru 

hvellir og skarpir og gefa tilfinningu fyrir skærum geislum á himni. Slagverks sóló 

leiðir okkur úr tóminu yfir í sköpunina. 

3.3 Sköpunin 

Kórinn er ekki eins leitandi og í fyrsta hluta verksins þegar óvissan ríkti. Nú er hafist 

handa við að skapa heiminn og það er gert af öryggi og kraftmeiri söng en heyrst 

hefur hingað til. Enn flæða orð og setningar á milli radda kórsins, þó koma allar raddir 

saman á áherslustöðum. Slagverkið leiðir tónlistina inn í millikafla sem er taktfastur, 

leikinn á tomtom trommur. Aukinn hraði í slagverkinu byggir upp spennu og gefur til 

kynna að ekki sé allt með felldu í goðheimum. 

3.4 Undanfari ragnaraka og ragnarök 

Efri raddir kórsins eru áberandi, en með hærri tónhæð er gefin ógnvekjandi og 

nístandi spenna. Óttasleginn fer kórinn að hvísla af hræðslu og segja frá því að bræður 

muni berjast og systrungar sifjum spilla, að hart verði í heimi og hórdómur mikill. 

Með auknum hraða hjá slagverki færumst við nær ragnarökum sem er hápunktur 

verksins, kórinn missir stjórn á sér og hrópar saman „mun engi maður öðrum þyrma”. 

Hraðari trommusláttur en heyrst hefur fyrr í verkinu og eitt stakt, áberandi slag á 

gong, markar upphaf ragnaraka og við tekur kafli sem er eini staðurinn í verkinu þar 

sem manni er haldið í spennu á sama stað í dágóða stund en á þessum stað standa sjálf 

ragnarök yfir. Sami rytmi í slagverki er sí endurtekinn, með einstaka symbala slætti 

og sömuleiðis er sama orðið endurtekið aftur og aftur innan kórsins. Þegar nýtt orð er 

sungið af kórnum og endurtekið á svipaðan hátt, breytist rytminn í slagverki og 

symbala hvellum fer fjölgandi.      

 Í lok ragnaraka eða síðustu taktana, færist kórinn ýmist hálftón eða heiltón upp í 

tónhæð en þetta byggir upp spennu og gefur skýra tilfinningu fyrir því að 

hápunktinum sé náð, háir gong hvellir gefa endatóninn, allt er yfirstaðið og ekki er 
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annað eftir en tómið að nýju, allt farið. Slagverkið róast niður og við taka fallegir 

ljúfir tónar klukkuspilsins sem leiða okkur inn í kyrrlátan heim sem er að verða til að 

nýju.  

3.5 Endurris jarðar 

Klukkuspil og yfirvegaður kórinn skapa heiminn að nýju. Þessi lokakafli verksins 

kemur einkar vel við mann eftir fjaðrafok ragnaraka. Hér er því lýst hvernig hvernig 

heiðvirt fólk fær að koma til baka að búa í hinum gyllta sal á Gimli, það er von. Þessi 

kafli er ómblíður og hlýlegur. Kórinn syngur langan lokatón verksins sem hverfur 

hægt og rólega með minnkandi styrk, stakir tónar í stórri tvíund klingja í rörklukkum 

og skilur verkið þannig við áheyrandann með von og bjartsýni.  

4. Völuspá í tónmáli 

4.1 Völuspá endursamin 

Þórarinn Eldjárn (1949) endurorti Völuspá. Útgáfa Þórarinns var gefin út í bókinni  

Völuspá árið 2005 með klippimyndum eftir Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur
28

 en það er 

bókin sem hér er stuðst við í tónsmíðinni Völuspá í tónmáli. Útgáfa Þórarins er í 

fornyrðislagi eins og frumtextinn. Þórarinn sleppir hinu svokallaða dvergatali og þar 

af leiðandi er útgáfa hans af kvæðinu nokkrum erindum  styttri en upprunalega 

útgáfan. Önnur áberandi breyting á textanum er sú að völvan talar allan tímann í 

fyrstu persónu en í frumtextanum er hún stundum í þriðju persónu.  

Útgáfa Þórarinns auðveldar skilning á frumtextanum og hlýtur það að teljast 

mikið og gott verk að komandi kynslóðir geti auðveldlega skilið kvæðið sem er 

Íslendingum dýrmætur þjóðararfur.  

Í tónsmíð minn, Völuspá í tónmáli, hef ég kosið að semja við útgáfu Þórarinns 

Eldjárns af Völuspá fremur en við upprunalega textann, vegna þess að í útgáfu 

Þórarins er reynt að færa lýsingarnar og atburðarásina yfir á eðlilegt nútímamál svo að 

textinn verði sem skiljanlegastur og finnst mér þetta auðvelda það verk að ná fram 

söguþræði og flæði sem allir geta skilið.  

Ég hugsa Völuspá í tónmáli á svipaðan hátt og ef ég væri að skrifa tónlist fyrir 

kvikmynd, ég vil að tónlistin sé myndræn og hjálpi til við að framkalla tilfinningar og 

sögusvið sem á við hverju sinni.  

                                                 

28
 Viðtal Völu Gestsdóttur við Þórarin Eldjárn, 5. Janúar, 2011. 
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4.2 Hljóðfæraskipan og meðhöndlun textans 

Hljóðfæraskipan í tónsmíðinni er ekki fyrirfram ákveðin. Innihald Völuspár leiddi 

mig áfram í hljóðfæravali. Þótti mér kvæðið kalla eftir ákveðnu hljóðfæri eða tónmáli 

eftir því hvað átti sér stað í framvindu sögunnar hverju sinni.  

Hljóðfærin sem eignuðust rödd í tónsmíðinni eru Flauta/piccolo, 

fagott/kontrafagott, 2 horn í F, básúna ,túba, harpa, strengir 4-3-2-2-1, mezzo-sópran 

einsögur og blandaður kór. Slagverkið inniheldur fjórar pákur, symbala, 

bassatrommu, vindvél og þríhorn.  

Kvæðinu hef ég ákveðið að skipta niður í eftirfarandi fimm kafla: 

 upphafið – sköpunin, erindi 1-14  

 kynning á persónum og undanfari ragnaraka, erindi 15-42 

 ragnarök, erindi 43-52 

 endurris jarðar, erindi 53-58 

 lokaorð, erindi 59-60 

Völuspá í tónmáli mun innihalda þrjá af þessum fimm köflum. Í tónsmíðinni 

fer ég yfir upphafið og sköpun jarðar. Því næst mun ég lýsa ragnarökum og að 

endingu heyrum við jörðina rísa á ný. 

Kynning á persónum og aðdragandi ragnaraka, erindi 15-42, og lokaorðum 

kvæðisins, erindi 58-59, er að mínu mati hægt að sleppa úr tónsmíðinni án þess að það 

bitni á framvindu söguþráðarins. Þessi ákvörðun er tekin með það í huga að takmarka 

lengd tónsmíðarinnar sem ég tel að gæti orðið óhófleg,  ef samið væri við allt kvæðið 

og öll erindin sungin.  

Söngurinn í verkinu er mest syllabískur, ein nóta á hvert atkvæði og er því 

líkari ljóðasöng fremur en óperusöng. Ljóðasöngur er nær því sem telst eðlilegt talað 

mál en óperusöngur inniheldur gjarnan stærri sönglínur, fleiri nótur á hvert atkvæði.  

Bragurinn hefur ekki fyrirfram ákveðin áhrif á sönglínuna. 

4.3 Upphafið-sköpunin 

Heimurinn verður til.  Allt er nýtt og spennandi. Fegurðin í litum jarðar vekur áhuga 

og forvitni. Í þessum fyrsta hluta tónverksins ímynda ég mér að ég sé að upplifa og sjá 

í fyrsta skiptið allt sem heimurinn hefur upp á að bjóða. Ætlunin er að skapa 

ævintýralegan heim, því í eðli sínu er heimurinn ævintýralega spennandi með alla sína 

möguleika, fjölbreytni og náttúrufegurð.  
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Þessi fyrsti hluti verksins er að mestu leyti tónal, en ekki samkvæmt þrengstu 

merkingu klassísks tónalítets sem byggð er á notkun dúr- og molltónstigans.
29

 Ekki er 

unnið útfrá ákveðnum tóntegundum en grunntónninn í hverju erindi fyrir sig er 

fyrirfram ákveðinn og aðkomutónar notaðir til að draga fram ólíka liti. Lykilorð 

kaflans er forvitni. 

Í upphafi biður völvan, spákonan, um hljóð og að allir hlusti á hana. Völvan er 

sögumaður í gegnum allt kvæðið. Henni hef ég valið rödd mezzo–sóprans. Hún hefst 

handa við að lýsa því hvernig ekkert var til í upphafi. Hljómsveitin er öll sem í dvala  

því það á eftir að vekja hana til lífsins. Það eina sem við heyrum fyrst er í vindinum, 

sem vindvélin skapar, og söngur spákonunnar sem er að byrja frásögn sína. Hún 

syngur um tómið í upphafi en um leið og hún fer að lýsa tilverunni sem byrjar að 

mótast, vakna hljóðfærin. Við heyrum fyrst í hörpunni sem flæðir upp og niður strengi 

sína, teygir sig margar áttundir til að finna hver hún er og hvers hún er megnug. 

Strengirnir fara að láta í sér heyra með löngum bogastrokum. Fiðlur, víólur, selló og 

kontrabassi þurfa að skoða strengina sína og heyra hvernig þeir hljóma.  Tónlistin er 

frekar tilraunakennd í upphafi, frekar stefnulaus vegna þess að hljóðfærin vita ekki 

ennþá hvert þeirra hlutvek er.  

Með þessu óöryggi og stefnuleysi hljóðfæranna er ég að vísa í það hvernig 

„Sól vissi ekki hvar hún átti heima, stjörnurnar voru villtar og tunglið vissi ekki um 

allan sinn kraft.”
30

  

Fljótlega fer þó að myndast samhljómur á milli hljóðfæranna og þau hlusta á 

hvort annað með eftirvæntingu og mynda eina heild, þó öll með sinni rödd. Þessi 

staður í fyrsta kaflanum er undir áhrifum frá Arvo Pärt (1935) úr verkinu „Spiegel im 

Spiegel“ (1978) en þar eru raddir að ræða saman í mikilli friðsæld og góðvild. Arvo 

Pärt skapar gjarnan samtal á milli radda, önnur röddin er eins og syndin og hin 

fyrirgefningin,
31

 eða eins og tvær ólíkar manneskjur að ræða saman. Völvunni tekst 

með visku sinni að leiða hljóðfærin áfram og fá þau í lið með sér til þess að segja 

söguna af upphafi heimsins. Einstaka persónur eru dregnar fram með því að gefa þeim 

ákveðið hljóðfæri. Þegar við heyrum nafn Óðins eru það neðri raddir kórsins sem 

                                                 

29
 Viðtal Völu Gestsdóttur við Hróðmar Sigurbjörnsson, 14 september, 2010. 

30
 Þórarinn Eldjárn, Völuspá, Mál og Menning, Reykjavík, 2005, bls. 9. 

31
Youtube.com, 6. Janúar, 2011, Viðtal Bjarkar Guðmundsdóttur við Arvo Part 

   http://www.youtube.com/watch?v=2pDjT1UNT3s&NR=1 
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syngja nafnið með völvunni til að leggja áherslu á um hvern er rætt. Með því að bæta 

þessum dýpri röddum við söng spákonunnar öðlast rödd Óðins karlmannlegri hljóm.  

Þegar minnst er á Sólina, stjörnur og tunglið eru það strengir sem lýsa þessum 

verum himins með löngum og stuttum glissando tónum til skiptis. Tónarnir teygja tig í 

allar áttir eins og geislar sólarinnar. Þegar Æsir setjast á rökstóla, sem þeir gera 

gjarnan þegar eitthvað bjátar á, finnum við fyrir taktföstum slætti hjá pákum en yfir 

þeim svífa stuttir tónar frá flautu og piccolo flautu. Takturinn frá pákunum stendur 

fyrir hjartslátt ásanna en hjartsláttur þeirra á það til að verða hraðari í heitum 

samræðum, er þeir rökræða um tiltekið vandamál, en hjartað hægir svo aftur á sér er 

þeir ná samkomulagi. Flautur tákna rafmagnað, spennuþrungið loftið í kringum þá. 

Neðri raddir kórsins óma undir þessu sem vísun í rökræður og raddir ásanna.  

Þrjár þursameyjar gera vart við sig. Þær voru alveg ferlegar hlussur úr heimi 

jötna.
32

 Þeim tel ég rétt að gefa gaum og túlka þær með túbunni sem spilar 

þunglamalega vibrato tóna. Við túbuna bætist eitt langt glissando frá básúnunni. Ég 

tel rétt að gefa þursameyjunum túbuna vegna þess hvað þær eru miklar hlussur, 

þungar á sér, en um leið vil ég skreyta tónana með víbratói, til að undirstrika 

kvenleika þeirra. Glissandóið hjá básúnunni táknar slóttugt ráðabrugg þeirra. Fjallað 

er um sköpun dverga þegar hér er komið sögu. Mér þykir það skemmtilegt og 

athugavert í senn að dvergurinn hafi verið skapaður á undan mönnum í fullri stærð. 

Dvergar þóttu bestu smiðir og voru þeir skapaðir til slíkra verka. Mótsognir var aðal 

dvergurinn og finnst mér viðeigandi að rödd hans sé gefin með hljómi tveggja horna 

sem við heyrum mynda langa tóna í  hreinum fimmundum. Ég tel hann eiga það skilið 

að fá tvö hljóðfæri; þrátt fyrir það að  hann hafi verið lávaxinn var hann mikils 

megnugur. Því næst kemur að sköpun mannsins, að mínu mati er óþarft að staldra við 

það vegna þess að á þessum stað í kvæðinu fá menn ekki mikla athygli. Ég ákvað þó 

að leyfa þeim að staðfesta tilvist sína með því að gefa þeim rödd sem hefur hljóm 

þríhornsins. Undir lok sköpunarinnar eru það hinar fróðu nornir Urður, Verðandi og 

Skuld sem koma upp úr brunni Yggdrasils sem er tré lífsins.  Yggdrasill hefur 

margslunginn og heillandi hljóm hörpunnar með undirliggjandi vindhviðum frá 

vindvélinni. Nornirnar falla inn í hljóm Yggdrasils með sinni rödd sem er túlkuð með 

þríundum hjá fagotti og kontrafagotti.  

                                                 

32
 Þórarinn Eldjárn, Völuspá, Mál og Menning, Reykjavík, 2005, bls. 12. 
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Gullveig var völva og eftirlæti illra kvenna en koma hennar til goðheima í 

kjölfar komu Urðar, Verðandi og Skuldar markar upphaf þess sem koma skal; 

ragnarök. 

4.4. Ragnarök 

Ragnarök eru í átta, átta línu erindum og einu fjögurra línu erindi sem kemur fyrir 

tvisvar. Fyrsta erindið byjar frá c en í hverju erindi fyrir sig hækkar upphafstónninn 

um hálftóns bil. Styttra erindið byrjar á sama tóni í bæði skiptin sem það kemur fyrir. 

Ragnarök spanna því litla sexund. Lykilorð ragnaraka er hækkandi krómatík.  

Í ragnarökum einbeiti ég mér að því að byggja upp spennu en aðrir 

spennuvaldandi þættir geta verið stigvaxandi ómstríður og vaxandi hljóðstyrkur. 

Heimsendir er í nánd og því finnst mér rétt að nýta mér þessi atriði til að vekja þá 

upplifun. Stefnt er á tvo hápunkta í kaflanum um ragnarök. Sá fyrri kemur fyrir í 

fjórða erindi en hinn síðari í lok ragnaraka. Seinni hápunkurinn er þó aðal ris kaflans 

og í senn aðalhápunktur verksins. Heimsendir er eflaust á meðal ógnvænlegustu 

náttúruhamfara  sem hægt er að horfast í augu við og finnst mér rétt að allar raddir séu 

nokkuð samstíga gagnvart þessari ógn. Engum er skemmt og því ekki ástæða til þess 

að leika sér eða að færa athyglina frá því sem vofir yfir. Hér er ég ekki að einblína á 

það að gefa einstaka persónu rödd, líkt og í fyrsta kafla verksins, heldur er lögð 

áhersla  á andrúmsloftið sem er litað af orrustum, illindum, svikum og dauða.  Þessi 

kafli er undir áhrifum frá nýjustu sinfóníu Arvo Pärt sem er Sinfónía nr. 4 og heitir 

„Los Angeles“ (2008). Sinfónía nr. 4 er í þremur hægum köflum. Eitt það 

eftirtektarverðasta við verkið er að í gegnum stóran hluta síðasta kaflans er um 

helmingur hljómsveitarinnar að spila í A dúr og hinn helmingurinn í a moll. Undir 

ahrifum af þessu leik ég mér að því að nota dúr og moll tóntegundir samtímis.  

Ég vil lýsa hinum þungu áhyggjum sem búa nú um sig í hugum og hjörtum 

allra í goðheimum og finnst mér rétt að gera það með þunglamalegum hætti og þéttum 

hljómum. Kór og hljómsveit vinna saman á áherslustöðum, hér tel ég ekki viðeigandi 

að leika sér að léttum slaufum hjá einstaka hljóðfærum. Lykilorð kaflans er 

stigvaxandi spenna. 

Í upphafi ragnaraka er það miðgarðsormurinn sem byltir sér mjög þegar skip 

jötna fer að ýfa sjóinn á leið sinni til ása. Hér er tilvalið að skapa tónheim sem gefur 

tilfinningu fyrir hafinu og þeirri spennu sem ríkir. Ólgandi hafið er fyrir mér djúpir 

liggjandi, tremoló tónar í neðri strengjum. Undiraldan vex upp og niður með vaxandi 
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og minnkandi styrk til skiptis. Til þess að auka spennuna fylgja efri strengir neðri 

strengjum með skrækjandi, háum, hröðum tónum. Undir þessu heyrum við í 

vindhviðum sem vindvélin túlkar. Á þessum stað í verkinu gætir áhrifa frá Claude 

Debussy (1862-1918), tónverkinu „La Mer“ (1905).  

Völvan lýsir því  hvernig himinninn fer senn að opnast í kjölfar þess að Surtur 

komi að sunnan, skriður og skessur falli niður og að menn hópist til Heljar.
33

 Á 

þessum stað í kvæðinu eru allir orðnir verulega skelkaðir. Völvan og kórinn þurfa 

hreinlega að hvísla sín á milli til að stugga ekki við neinum illum vættum og 

hljómsveitin læðist með en enginn getur haldið aftur af sér þegar að því er komið að 

himinninn klofnar. Völvan ásamt hljómsveit og kór syngja, spila og hrópa:  himinn 

klofnar! Hér er komið að fyrri hápunkti kaflans sem er sextán takta kanón. 

 

Mynd 1. Myndin sýnir strengina, fyrstu átta takta kanónsins. 

Kanóninn er  unninn úr nótunum des, e, es, g, as. Þessir tónar koma fyrir í 

mismunadi röð í gegnum þessa sextán takta. Kontrabassi fer fyrst af stað með tilsettar 

nótur en uppröðun þeirra breytist í hverjum takti. Í hverjum takti bætist við ný 

strengjarödd, með sömu rödd og heyrðist fyrst hjá kontrabassanum, og myndast 

þannig keðjuröddun. Undir lok kaflans hafa pákur ásamt flautum, hornum, básúnu og 

túbu slegist í hópinn en symbalar slá endatóninn með miklum hvelli. Skaðinn er 

skeður, héðan af verður ekki aftur snúið til betri tíma. Óðinn sjálfur er farinn að 

berjast við Fenrisúlfinn en það dregur hann til dauða. 

Á þessum stað finnst mér rétt að staldra við og syrgja. Eftir hið mikla ris í 

styrk og ómstríðukenndu tónmál sem er nýyfirstaðið í kanón kaflanum tel ég rétt að 

láta ómblíðu og fallandi styrk taka við. Frigg kona Óðins er harmi slegin og við 

finnum til með henni. Ekkert bíður nema frekari grimmd og að lokum heimsendir. 

                                                 

33
 Þórarinn Eldjárn, Völuspá, Mál og Menning, Reykjavík, 2005, bls. 44. 
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Völvan syngur hér með syrgjandi rödd Friggjar. Strengjasveitin reynir að veita henni 

hlýju og skjól í sorginni, með fallegum og mjúkum tónum sem umlykja hana. Kórinn 

fellur inn í strengina sem gráta með Frigg. Hlýleiki strengjanna er framkallaður með 

löngum, rólegum og veikum tónum og með því að nota dempara á hljóðfærin. Á 

þessum stað er mér aftur hugsað til Arvo Pärt, „Spiegel im Spiegel“.  

Ekki er hægt að leyfa sér að staldra lengi við á þessum þægilega, hlýja stað. 

Nú eru allir orðnir reiðir og æstir. Hér hefst hið eiginlega upphaf að endinum. Kórinnn 

vekur alla upp af værðinni með köllum: „Geltir nú Garmur mjög hjá Gnýpahelli, 

fjöturinn slitnar af frekum úlfi.“
34

 Viðar sonur Óðins hefnir föður síns og drepur 

Fenrisúlfinn. Spákonan syngur stef spunnið úr litlum og stórum tvíundum við 

undirleik frá fagotti, kontrafagotti og horni. Neðri strengir bætast við með ákveðnum 

áherslum. Við tekur nýtt stef, ges, g, ges,e, ges, g, e, ges, g, ges, e, es sem kór ásamst 

völvunni syngur. 

 

Mynd 2. Myndin sýnir nýtt stef sem sungið er af völvunni og kór. 

Pákurnar slá taktinn en málm- og tréblásturshljóðfæri eru með langa liggjandi 

tóna til skiptis í litlum tvíundum og hreinum fimmundum. Strengir leika ákveðnar 

áherslunótur á tveim fyrstu fjórðungum hvers takts. Þetta á sér stað þegar Viðar sonur 

Óðins er drepinn af Miðgarðsorminum og svo þegar ormurinn fellur í bardaga við Þór 

sem deyr einnig í þeirri orrustu. Hvert goðið á fætur öðru hefur fallið í valinn og nú er 

svo komið að allir menn hverfa úr mannheimum. Pákusláttur vex í hraða og styrk og 

strengir spila allir síendurteknar háar, skerandi nótur. Brass liggur sem lamað á lítilli 

tvíund og á meðan eru  tréblásturshljóðfærin í dauðateygjunum að öskra við og við í 

stórri sjöund. Þetta skapar ómstríðu og gefur í skyn að eymd og ótti séu nú allsráðandi 

og að allt sé farið úr skorðum. Allir söngvarar syngja yfir þetta: „Sólin sortnar, sígur 

jörð í haf, bjartar stjörnur blikna á himni. Eldur leikur um askinn mikla, háir logar hita 

himin sjálfan.“
35

 Við þessu tekur eina erindið sem er endurtekið í heild sinni í þessum 

kafla, „Geltir nú Garmur mjög hjá Gnýpahelli, fjöturinn slitnar af frekum úlfi,“
36

 

ragnarök taka yfir allt sem til var. Í dauðateygjunum heyrum við alla hljómsveitina 

                                                 

34
 Þórarinn Eldjárn, Völuspá, Mál og Menning, Reykjavík, 2005, bls. 45. 

35
 Þórarinn Eldjárn, Völuspá, Mál og Menning, Reykjavík, 2005, bls.48. 

36
 Sama rit, bls. 49. 
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saman með alla þá upphafstóna sem komu fyrir í kaflanum í byrjun hvers erindis,  c, 

des, d, es, e, f, ges, g, as. Symbalar slást tilviljanakennt saman og pákur eru með 

sínum síðasta andardrætti að tjá reiði sína og vonbrigði með hörðum og hröðum slætti. 

Þögn. 

4.5 Endurris jarðar 

Í lokakaflanum, sem er styttri en hinir, sér völvan jörðina rísa á ný. Eftir ragnarök 

tekur við einstaklega blíður kafli sem er eingöngu fluttur af völvunni og kórnum. Hér 

leitast ég við að skapa friðsælt andrúmsloft sem gefur von um betri tíma. Öll 

hljóðfærin hurfu úr hljóðheimi goða, aðeins söngurinn lifir. Hver veit nema að 

hljóðfærin vakni til lífsins á ný, nú þegar  hringrás jarðar endurtekur sig. Lykilorð 

kaflans er blíða. 

5. Fjörg og Völuspá í tónmáli 

Í þessum tónverkum er það sama tekið úr kvæðinu, þ.e.a.s. upphafið, þegar ekkert var 

til, því næst sköpunin, ragnarök og að lokum endurris jarðar.  Við Áskell virðumst 

sammála um að þetta sé nóg til að koma söguþræðinum til skila. Áskeli tekst að gera 

textann mjög skiljanlegan með því að láta kórinn syngja hægt og endurtaka orð og 

setningar aftur og aftur. Frumtextinn er á fornri íslensku og ekki vel skiljanlegur 

öllum og því mikilvægara að vanda vel framsetninguna. Áskell hefur valið mjög 

hnitmiðað  þau erindi sem honum finnst nægja í hverjum kafla fyrir sig til þess að 

koma sögunni til skila. Hinsvegar vel ég mér fleiri erindi innan hvers kafla fyrir sig, 

og tek mér ekki eins langan tíma í hvert erindi, vegna þess að texti Þórarins er á 

eðlilegra nútímamáli og því ekki alveg eins hæpið  að hann  komist  til skila. Við 

setjum bæði hápunkt verksins við ragnarök. Við virðumst sammála því að eðlilegasti 

staðurinn fyrir hápunktinn sé í ragnarökum þar sem stríð ríkir og heimurinn er að 

farast.  

Áskell fer með tónmálið upp í skrefagangi í lok ragnarak en ég nýti einmitt 

krómatík í skrefagangi uppávið í ragnarökum og virðumst við því sammála um að það 

sé gott verkfæri til þess að skapa spennu. Af þessu má draga þá ályktun að söguþráður 

kvæðisins sé svo skýr að það liggi í augum uppi hvaða erindi sé ákjósanlegast að velja 

úr kvæðinu til þess að koma sögunni til skila án þess þó að flytja kvæðið í heild sinni. 

Þó svo að tónverkin eigi þetta sameignlegt eru þessi verk þó ekki skyld að öðru leyti.  
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Áskell er slagverksmaður, hann hefur einkar gott vald á því að beita hinum 

ólíkustu slagverkshljóðfærum  til þess að framkalla það andrúmsloft sem hann sækist 

eftir og greinilegt er að mikil vinna og undirbúningur liggur að baki því hvernig 

honum tekst að nýta möguleika kórsins á litríkan hátt. Sjálf spila ég á víólu og nýti 

mér þá kunnáttu mína. Spila strengirnir því vegamikið hlutverk í mínu verki.  

Lokaorð 

Tilfinningar og atburðir geta verið innblástur að tónsmíð eða ljóði. Hér er það kvæði 

sem vekur tilfinningar og veitir innblástur að tónsmíð. Tónsmíðin getur jafnvel veitt 

innblástur til annarskonar listsköpunar byggða á sömu rótum. Kvæðið virkjaði  

ímyndunarafl mitt og hvatti mig til að túlka það sem ég fann og sá fyrir mér með 

tónlist. Þótti mér verkið nokkuð aðgengilegt vegna þess hve myndræn og innihaldsrík 

Völuspá er. Áhugavert var að rýna í Fjörg og hlýða á verk annarra tónsmiða sem 

innblásin eru af sama efniviðnum. Þegar litið er á öll þessi verk virðist sem þau eigi 

það sameiginlegt að mynda hápunkt í ragnarökum. Ragnarök virðast kalla fram 

sterkar tilfinningar sem lýsa sér í krafti tónlistarinnar á þessum dramatíska stað í 

kvæðinu. Eftir að hafa kynnst Völuspá hefur áhugi minn á íslenskri goðafræði aukist 

til muna. Að mínu mati felst í goðafræðinni endalaus uppspretta hugmynda sem 

verðugt er að nýta sér í tónsmíðum. Ánægjulegt er að fást við efnivið sem stendur 

þjóðinni svo nærri og hefur mótandi áhrif á sjálfsmynd okkar  Íslendinga. Ég hef reynt 

eftir bestu getu að gera kvæðinu hátt undir höfði og tel ég að hver tilraun til þess að 

færa Völuspá nær samtímanum sé verðugt verkefni með það sem markmið að 

varðveita bókmenntasögu okkar. Völuspá í tónmáli er mitt framlag til íslenskrar tungu 

sem vonandi getur glatt, veitt innblástur og gefið áhuga og innsýn í heim 

goðafræðinnar.  
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