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Inngangur	

 

“ Völundarkviða is one of the most intriguing pieces in the Poetic Edda.” 1 

 

Í grunnskólum á Íslandi er að öllu jöfnu ekki dvalið lengi við forn kvæði úr 

sameiginlegum menningararfi Íslendinga og annara germanskra þjóða, heldur er 

lestur á þeim yfirleitt geymdur þar til komið er í framhaldsskóla. Vísur og kvæði 

koma þó fyrir í ýmsum Íslendingasögum sem lesnar eru í efri bekkjum grunnskóla, 

eins og Eglu og Grettis sögu, en umfjöllun um þau er oft af skornum skammti, sé 

ekki hreinlega hlaupið yfir þau. Ástæður þessarar takmörkuðu umfjöllunar á fornum 

kvæðum í grunnskóla geta verið af ýmsum toga; áhugaleysi kennara, þekkingar-

skortur til að fjalla um þau, vantrú á getu nemenda, að þau séu of “erfið”, og þar 

fram eftir götunum. Ekki síst vantar þó meira kennsluefni. Lokaverkefni þessu er 

ætlað að bæta að einhverju leyti úr því og er ætlað til notkunar í níunda og tíunda 

bekk, þannig að allir kynnist að minnsta kosti einu fornkvæði í grunnskóla sem 

getur opnað þeim dyr inn í þennan heim.  

Í eddukvæðunum má finna ýmsa dýrgripi sem vel gætu verið til þess fallin 

að vekja áhuga nemenda á fornum kvæðum sakir innihalds, frásagnarstíls og 

uppbyggingar.  Völundarkviða er eitt þessara kvæða, en hún er kjörin til kennslu 

þar sem hún er ekki flókin um of hvað varðar sögusvið, persónufjölda, atburðarás 

eða málfar. Varð hún þess vegna fyrir valinu þegar ákveðið var að skoða nánar 

fornt kvæði og útbúa kennsluefni með verkefnum því tengdu, en ekki síst vegna 

sérstaks dálæti þess er hér ritar á kviðunni.  

 

                                            
1 Burson, Anne.”Swan maidens and Smiths; a structural Study of  Völundarkviða”, 1. 
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													Fyrri	hluti	‐		Um	Völundarkviðu	

I.Völundarkviða	

Völundarkviða samanstendur af fjörtíu og einni vísu eða erindi auk formála og 

innskotssetninga í lausamáli. Í Konungsbók er kviðan ekki nefnd Völundarkviða, 

sem kom til seinnna, heldur er fyrirsögnin “fra vǫlundi. Oc Niðaþi”. Við uppskriftir og 

útgáfur síðar var skeytt við hana nafnið Völundarkviða og hefur það haldist síðan.    

Völundarnafnið í þessari mynd er hins vegar óþekkt úr öðrum heimildum, þó 

aðrar myndir þess eins og Weland eða Wieland séu þekktar. Nafnið er heldur ekki 

að finna í örnefnum í Skandinavíu þannig að Völundur kviðunnar er sennilega fyrsti 

nafngreindi einstaklingurinn með þessu nafni sem þekktur er.  

I.1.Efni	og	söguþráður	Völundarkviðu	

Í Völundarkviðu er sagt frá Völundi og samskiptum hans við Níðað konung og 

öðrum er honum tengjast, en að auki er í byrjun greint frá sambandi Völundar við 

konu hans.  

Kviðan hefst á því að þrír bræður, þeir Völundur, Slagfiður og Egill stofna til 

hjúskapar við þrjár svanameyjar sem setjast til hvíldar við vatn nærri heimili þeirra 

og spinna lín. Búa þau síðan þar saman í sátt og samlyndi í sjö vetur en hinn 

áttunda fýsir þær burt og fara þann níunda. Egill og Slagfiður fara að leita kvenna 

sinna, hvor í sína áttina, en Völundur situr eftir í Úlfdölum og bíður sinnar konu. Á 

meðan hann bíður sest hann við smíðar og gerir 700 hringi sem hann þræðir upp á 

band. Níðuður konungur fréttir af Völundi og smíðisgripum hans og girnist þá. Hann 

fer ásamt mönnum sínum heim til hans, en Völundur er á veiðum og því að 

heiman. Þeir fara inn, sjá hringina og taka einn þeirra, en fara svo á brott. Völundur 

kemur heim, sér að einn hringinn vantar og hyggur að kona sín sé nú komin til 

baka og hafi tekið hann. Leggst hann síðan til svefns, en konungsmenn koma aftur 

og hneppa hann sofandi í bönd. Níðuður spyr hann hvar hann hafi fengið gull til 

smíðar og vænir hann hálfpartinn um stuld frá sér, að hann hafi tekið gull af hans 
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landi. Lætur hann síðan færa Völund heim í konungsgarð. Þar er fyrir Böðvildur 

konungsdóttir sem Níðuður gefur hringinn sem Völundur smíðaði handa konu sinni. 

Drottningin, sem er fjölkunnug og sér einhverja ógn í Völundi, kemur  því til leiðar 

að sinar hans á fótum eru skornar þannig að hann getur ekki gengið og er hann 

síðan færður út í sævar stöð til að vinna að smíðum gripa fyrir konung. Hann 

hyggur þó á hefndir, og tekst honum að lokka tvo unga syni konungs til sín og 

drepa þá. Gerir hann síðan skálar gullslegnar úr höfuðskeljum þeirra og lætur færa 

konungi og drottningu, en úr augasteinum þeirra gerir hann hálsmen til handa 

Böðvildi. Þegar Böðvildur kemur svo til hans i smiðjuna til að láta hann gera við 

hringinn sem Níðaður tók frá Völundi tekst honum að fleka hana og getur hún ekki 

varist honum. Síðan hefst Völundur á loft og lýsir fyrir Níðaði, sem situr fyrir neðan, 

hvernig hann hafi hefnt sín á honum. Fyrst biður hann þó um grið til handa Böðvildi 

og barni því sem hún ber undir belti af hans völdum. Flýgur Völundur síðan á brott. 

I.2.	Aldur	og	uppruni	Völundarkviðu	

I.2.1.	Aldur		

“According to scholarly consensus, Vǫlundarqviða is one of the oldest poems in the 

collection.” 2 

 

Svo sem tilvitnunin að ofan sýnir er Völundarkviða yfirleitt talin eitt af elstu 

eddukvæðunum og færð hafa verið ýmis rök fyrir því. John Mckinnel hefur til 

dæmis rannsakað kviðuna ítarlega og stuðst við ýmis dæmi úr þróun málsögunnar 

til að ákvarða aldur hennar. Hann komst að þeirri niðurstöðu að kviðan, í því formi 

sem við þekkjum hana, sé frá því í kringum árið 900 eftir krist.  Hann telur einnig að 

kviðan hafi aðeins getað verið samin á tiltölulega stuttu tímabili vegna þess málfars 

sem viðhaft er. Þetta rökstyður hann meðal annars með orðadæmum úr fornensku 

sem ekki finnast í fornnorrænu. Þar tekur hann til dæmis fyrir orðasambandið   

“barni aukin”  úr 35 erindi, en þetta samband má einnig finna í Angurljóði Deors, 

                                            
2 Grimstad, Kaaren. „The revenge of Vǫlundr“,187. 
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þar sem sagt er: ”að hún aukin var“. Einnig má nefna orðasambönd eins og “örlög 

drýgja” og “álfa ljóði” til stuðnings þessu.3  Aðrir hafa komist að svipaðri niðurstöðu 

um aldur hennar og tekið undir þetta.4 Einnig eru illsjáanleg áhrif annara þekktra 

kvæða á kviðuna og því rökrétt að áætla að hún standi þeim flestum framar í aldri.  

Erfitt er að lesa mikið úr umhverfislýsingum kviðunnar sem gætu gefið 

upplýsingar sem myndu staðsetja hana í tíma, þó að það hafi verið reynt, og benda 

þær lýsingar til fyrri hluta miðalda að mati sumra.5  Í því sambandi er nefnt að vísað 

sé til konungsgarðs og einnig til klæðnaðar er lýst er í sjöunda erindi þar sem talað 

er um “negldar brynjur”, en slík klæði eru kunn úr öðrum heimildum og hafa einnig 

fundist dæmi þeirra. 

I.2.2.	Uppruni	

“Even a superficial reading of the poem shows that it was acquainted with diverse 

geographic regions.” 6 

 

Völundarkviða er eins og áður segir talin samin um eða eftir árið 900 e.kr. Það er 

þó ljóst að hún á sér miklu lengri forsögu sem hefur getað litað umhverfis og 

mannlýsingar, þar eð sögnin hefur ferðast víða. Einnig ber að hafa í huga að 

margar aldir munnlegrar geymdar skilja að þá gerð sem við finnum í Konungsbók 

frá upphafi kvæðaflutnings á germönskum málssvæðum. Ólíklegt er því að 

höfundurinn sé án áhrifa frá eldri sögum, til dæmis hvað varðar þátt svana-

meyjanna, þar sem það má telja mjög gamalt minni eða ævintýri, og næsta 

ógerlegt að giska á nákvæman aldur þess.7  

Hvað varðar umhverfi má lesa úr lýsingum að sá sem setti kviðuna saman 

hefur þekkt til hinna ýmsu landssvæða í norðanverðri Evrópu og staðhátta þeirra. 

Hann hefur einnig þekkt til dýralífs og gróðurs þar, en ekki síst hefur hann þekkt 

                                            
3 Sjá Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”. 
4 Sbr. Taylor, Paul Beekman.”Vǫlundarkviða”, 712: “Linguistic evidence would date the poem from 
the 9th century, “.  
5 Sjá Motz, Lotte. “New thoughts on Vǫlundarkviða”,62. 
6 Motz, Lotte. “New thoughts on Vǫlundarkviða”, 51. 
7 Sjá nánar  kafla IV.1.1.1. hér á eftir. 
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nokkuð til íbúa þess, hegðun þeirra og átrúnaðar.  Þannig hefur hann getað sett 

saman trúverðuga frásögn og búið henni umgjörð sem áheyrendur kvæðisins hafa 

getað þekkt eða jafnvel samsamað sig við. Einnig má segja að staðarlýsingar og 

þáttur álftanna beri frekara vitni um þekkingu höfundar á norðlægum slóðum.  

Sumir hafa því talið hana samda í norðanverðri Skandinavíu og færa til þess 

nokkur rök. Þar á meðal þau að Völundur “skreið” á skíðum samkvæmt kviðunni, 

nokkuð sem var einkenni Finna eða Sama, og bendir það  til þekkingu á 

norðlægum þjóðum. Þeir sem aðhyllast þessari skoðun, eins og Bugge til dæmis, 

hafa bent á fleiri atriði máli sínu til stuðnings, eins og að orðið “Slagfiður” bendi til 

manns af ættum Finna (þf. Slagfinn) og tengi það því kviðuna við norðurhluta 

Noregs eða Skandinavíu.8  Þá séu landlýsingar og notkun furu til eldiviðar 

sömuleiðis rök til þess, sem og lýsingar á dýralífi.   

Finnar eru þeir hér nefndir sem við þekkjum sem Sama og eru tengsl þeirra 

við Völundarkviðu nokkuð skýr að mati sumra.9  Um Sama má einnig segja, sem 

líkindi við Völund, að þeir voru annars konar, göldróttir og því á sinn hátt 

yfirnáttúrulegir. Þeir ýttu einnig undir hjátrú um galdramátt sinn til að styrkja stöðu 

sína í viðskiptum sínum við aðra íbúa svæðisins sem þeir byggðu, því ekki gátu 

þeir beitt neinum hernaðarlegum yfirburðum. Þannig var vissara að koma vel fram 

við Sama, eins og við álfa, til að styggja þá ekki eða vekja reiði þeirra því þá gátu 

þeir beitt göldrum sínum til ills og hefnt sín.10 Völundarkviða er ein um það að 

nefna Völund og bræður hans sem syni Finnakonungs og því má ætla að sá hluti 

sé norræn viðbót en aðrar heimildir geta þess að bræður Völundar hafi einnig verið 

hagir smiðir. Um það ber gamalt franskt kvæði um Galand, það er að segja Völund, 

vitni, og ekki síst að nafnið Slagfiður megi þýða sem “hinn smíðandi Finna“.11  Þeir 

                                            
8 Sjá nánar Bugge, Sophus.  “The norse lay of Wayland (“Vølundarkvida”), and its relation to english 
tradition”.  
9 Sjá t.d. Dronke, Ursula,ed. The poetic Edda II:Mythological Poems, 287. 
10 Eins og raunin varð vissulega með Völund „álfa vísi“. Sjá nánar kafla IV.4. og IV.6. hér á eftir. 
11 Sjá Bugge, Sophus. ”The norse lay of Wayland (“Vølundarkvida”),and its relation to english 
tradition”,278. 
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sem telja kviðuna samda í Noregi eru því sammála  Sophus Bugge,12 en aðrir telja 

hana samda nokkru sunnar,13  og einnig hefur því verið kastað fram að hún sé 

samin á Íslandi. 

Fáir trúa því þó, og örugglega ekki John Mckinnel sem segir að:  “As one 

looks at it closely, the evidence for a northern Norwegian origin for the poem melts 

away. Still less is there any objective reason to localise it in Iceland;“ 14   

Sögnin um Völund og eldri mynd kvæðisins um hann, sem var þekkt af þeim er 

rituðu Angurljóð Deors15 og Völundarkviðu Konungsbókar, hefur verið vel þekkt á 

meðal almennings á germönsku málssvæði þess tíma, ekki síst á Englandi, og 

rekur Mckinnel  með dæmum úr málssögunni af hverju norræna gerðin sé komin 

frá ensku kvæði. Þannig séu orðasamböndin “álfa ljóði”, “ jarknasteina”  og  “álfa 

vísi” dæmi um orðasambönd sem finnist ekki í fornnorsku og hafi ekki verið 

skiljanleg þeim sem hana töluðu og þar af leiðandi ekki töm þeim sem hana ritaði.16 

Hafi kviðan verið rituð í Skandinavíu er því líklegast að hún hafi komið frá 

málssvæði á Englandi undir norrænum áhrifum, og síðan borist norðuryfir.   

Franks casket er líka  talið styðja þessa tilgátu, en það er skrín frá 

aldamótunum 700 e.kr. með útskornum myndum af atriðum sem talin eru úr 

kviðunni.17  

I.3.	Varðveisla	og	flokkun	

I.3.1.	Varðveisla		

Völundarkviða er varðveitt í skinnhandriti Konungsbókar, Codex Regius,handriti 

eddukvæða, sem talin er frá því um 1260-1280.  Þá eru til smá slitur úr upphafi 

hennar annars staðar, en hvort tveggja má rekja til annarar, eldri, skinnbókar. Sú 
                                            
12 Sjá nánar Bugge, Sophus. ”The norse lay of Wayland (“Vølundarkvida”),and its relation to english 
tradition”, þar sem hann segir á bls. 282: “Thus I consider I have proved that the Norwegian Lay of 
Vølund was composed by a Norwegian, who dwelt in Hálogaland, and who had intercourse with 
Finns in the interior. “ 
13 Sjá t.d. Motz, Lotte. “New thoughts on Vǫlundarkviða”,64. 
14 Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”, 10-11. 
15 Sjá nánar um Angurljóð Deors í kafla III.2.1. fyrri hluta hér á eftir. 
16 Sjá Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”, 3-4. Sjá einnig nánar í kafla II.2.2. hér á eftir. 
17 Sjá nánar í kafla III.2.3. hér á eftir. Um Franks casket má annars lesa víða, t.d. hjá  Sophus 
Bugge  og Jóni Helgasyni. 



[9] 
 

skinnbók hefur verið byggð á eldri heimildum, munnlegum, og engan veginn víst að 

þessar gerðir, og fleiri er kunna að hafa verið skrásettar, hafi verið samhljóma. 

Munnlegur flutningur kvæðisins hefur því verið lengi til á undan skráningu, þó 

engar heimildir séu fyrir því hvernig sá flutningur hafi verið. Sökum þess hve langur 

tími hefur liðið frá því kviðan var ”samin” og þess að hún var skrásett er auðvitað 

alls ekki hægt að segja að nein ein útgáfa sé réttari en önnur, og þá heldur ekki sú 

af skinnhandriti Konungsbókar, sem er sú eina sem við höfum í höndunum. 

I.3.2.	Flokkun	

Það skiptir máli hvort Völundur teljist til venjulegra manna, þ.e. hetju, eða álfa sem 

skipar honum þarmeð í flokk með yfirnáttúrulegum/goðlegum verum. Sé önnur 

skýringin valin fellur kviðan í flokk með hetjukvæðum en að öðrum kosti er þetta 

goðakvæði.   

Völundarkviða er, eins og áður hefur verið vikið að, samanspyrt við 

Alvissmál sem er einnig með álfaþema og standa þau á milli hetjukvæða og 

goðakvæða í Konungsbók og því má ætla að sá sem raðaði kvæðunum saman 

hafi litið á þessi tvö sem eins konar blöndu, millispil eða jafnvel “brú” frá 

goðakvæðum til hetjukvæða.  Má því segja að ákveðin hugsun sé á bakvið þessa 

staðsetningu af hendi þess/þeirra sem röðuðu kvæðunum niður, það er að hún sé 

eins konar tilraun til að tengja saman goð og hetjur, hið guðlega og hið mannlega.18  

I.3.2.1.	Rök	fyrir	flokkun	með	goðakvæðum	

“V. star I en særstilling blant heltediktene I Edda; det sentrale I diktet er nok 

hevnen, men Vǫlundr er ingen tradisjonell helt og kriger, han er håndværker, av 

alveætt,” 19  

 

Ekki hefur verið einhlítt hvernig beri að flokka Völundarkviðu gegnum tíðina fyrir þá 

sök að þótt hann beri mörg einkenni hetjunnar í framkomu sinni og hegðun, þá er 

                                            
18 Sjá Grimstad, Kaaren. „The revenge of Vǫlundr“,193 o.á. 
19 Halvorsen, E.F. “Vǫlundarkviða ”, 351. 



[10] 
 

hann í kviðunni, öfugt við aðrar heimildir, nefndur til sem álfakyns.20  Hann ber þess 

einnig önnur merki því hann getur smíðað hina fegurstu gripi, töfragripi, og ekki síst 

fyrir þá sök að hann getur flogið án allra sýnilegra hjálpartækja. Þar með er hann 

eins og Loki, Þór og Óðinn orðinn handhafi óútskýrðra, yfirnáttúrulegra krafta.  

Öfugt við suma bókmenntalega ættingja sína þarf hann samkvæmt kviðunni þvi 

ekki vængi til að “hefjast af lofti”.   

Ekki er algengt að álfar gegni veigamiklu hlutverki í eddukvæðunum, eða í 

fornsögum yfirleitt, nema þá til þess að þjóna framvindu sögunnar á ákveðinn hátt. 

Það getur verið með því að framleiða ákveðið vopn eða grip sem söguhetjan notar, 

það er að útskýra uppruna hennar sem er “handan þessa heims” og þar af leiðandi 

máttugri. Völundarkviða er því einstök að því leyti að þar er aðalpersónan nefnd 

“vísir álfa”, það er að segja leiðtogi eða konungur álfa, og “álfa ljóði” sem útleggst 

sem “verandi af kyni/ætt álfa”/ “fremstur í flokki álfa”. Sé Völundur þannig talinn 

álfur, hvernig svo sem skilgreiningin er,21 þá er þetta eina kvæðið/ sagan þar sem 

álfur er í aðalhlutverki, í hlutverki hetjunnar. Það er líka augljóst að af hendi 

höfundar skiptir það máli fyrir skilning áheyrenda/ lesenda að þetta sé skýrt, því 

hann telur þannig Völund þrisvar til álfakyns í kviðunni.   

Samkvæmt Snorra-Eddu eru til tvær tegundir af álfum, dökkálfar og ljósálfar, 

og eru þær harla ólikar. Ljósálfar eru hinar fegurstu verur að utan og innan og búa í 

Álfheimum en dökkálfar eru alger andstæða þeirra að útliti og innræti. Þeir búa 

neðanjarðar og minna því um margt á hugmyndir manna um dverga, og því ekki 

ólíklegt að þeir hafi blandast saman í hugum og ritum margra.22 Völundur er í krafti 

sínum sem hagur smiður, auk annara einkenna, sterklega tengdur dvergum og 

þeim eiginleikum sem menn tengdu við þá. Þó er hann aldrei nefndur sem slíkur, 

heldur þvert á móti talinn til álfa. Má þar sjá greinileg merki þessarar blöndunar 

hugmynda á því sem í Alvíssmálum er gerður skýr greinarmunur á, dvergum og 

                                            
20 Sbr. t.d. Burson, Anne.“Swan maiden and Smiths: a structural Study of  Völundarkviða“,8 : 
“ Although the smith is portrayed as human elsewhere in the Wieland complex, here he is identified 
as an elf.” 
21 Sjá einnig nánar í kafla IV.2.2. fyrri hluta hér á eftir. 
22 Sjá Ármann Jakobsson.“ The Extreme Emotional Life of Vǫlundr the Elf“,233. 
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álfum, en Alvissmál er mjög mikilvæg heimild um álfa og álfheima eins og Ármann 

Jakobsson hefur bent á.23  

Altént er víst að Völundur er greinilega ekki einhver ótíndur smiður eða 

dvergur sem býr í jörðu; hann er af góðum ættum.24 Þá má benda á að Völundur er 

með guðlega tengingu og skýr tengsl við yfirnáttúruleg öfl samkvæmt öðrum 

heimildum, því í Velents þætti Þiðreks sögu er sagt frá föður hans, jötninum Vaða 

og ömmu hans sem var hafmeyja. 

Ármann Jakobsson bendir svo á, að lesa megi úr því þegar minnst er á “æsi 

og álfa” að úr því að þeim sé spyrt svona saman megi skilja það sem svo að álfar 

hafi í raun framan af verið taldir sem “minni háttar“ goð.25     

Sé Völundur þannig talinn til guða, óháð stöðu í virðingarstiga þeirra, þá eru 

hugmyndir um guðlegan mátt hans nokkuð óljósar, en hann virðist þó geta flogið 

án aðstoðar líkt og aðrir guðir. Einnig er í því sambandi minnst um hringinn sem 

hann smíðaði til handa Böðvildi og hvort hann hafi falið í sér “flugmátt” og verið 

þannig gripur með töframátt svipað og hamar Þórs. Sumir hafa gengið skrefinu 

lengra og talið að hamar Völundar væri táknmynd, á sama hátt og hamar Þórs 

væntanlega, um frjósemi og endurnýjun lífs.  

Völund má þannig með gildum rökum telja til guðlegs kyns. Að auki má 

segja að hann sé  eins konar andhetja því hann hegðar sér á allt annan hátt en hin 

venjulega hetja. Hann er ekki að hefna dauða einhvers annars, heldur sjálfs sins 

og hefndinni lýkur ekki með dauða hans heldur með frelsun og brotthvarfi. Hann 

vegur líka og vinnur úr launsátri, nokkuð sem er ekki hetju samboðið.  Þeir þættir 

sem lúta að hegðun Völundar lýsa honum þannig ekki sem hetju, og þar af leiðandi 

er nokkrum vandkvæðum bundið að telja kviðuna til hefðbundinna hetjukvæða.   

                                            
23 Sbr. Ármann Jakobsson. „The Extreme Emotional Life of Vǫlundr the Elf“,235: “ This makes 
Alvissmál perhaps the second most important medieval source on álfar, and it may be significant 
that Alvíssmál is the poem immediately following Vǫlundarkviða. “ 
24 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore),133.   
25 Sjá Ármann Jakobsson.  “The Extreme Emotional Life of Vǫlundr the Elf“, 233-34: “ ..the word álfr 
might sometimes not indicate a separate group with its own definitve features, but rather a different 
and perhaps lower form of deity,” 
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Eða eins og Haraldur Bessason segir : “Völundur er þannig fjarri því að vera 

dæmigerð hetja einfaldlega vegna þess að hann er ekki af þessum heimi.” 26  

I.3.2.2.	Rök	fyrir	flokkun	með	hetjukvæðum	

Þótt kunna megi vera að hægt sé að renna styrkari stoðum undir Völund sem eins 

konar guð en hetju hefur kviðan á síðari tímum verið flokkuð með hetjukvæðum. 

Má segja að það skjóti örlítið skökku við, því hún sé í raun flokkuð með 

goðakvæðum, eða a.m.k við hlið þeirra,  í Konungsbók og kemur það eflaust til af 

því að hann er nefndur ”vísir álfa”.  

Aðrar heimildir, til dæmis eldri enskar heimildir eins og Angurljóð Deors þar 

sem hann er nefndur “jarl”, virðast hins vegar ekki líta á Völund sem álf heldur 

mennskan mann eða hetju. Hetjuskap hans mætti þá lesa úr þeirri staðreynd að 

hann er órétti beittur og hefnir sín, þó það sé, eins og bent var á áður, engan 

veginn í samræmi við breytni hefðbundinnar hetju. ”Mannleg” hegðun hans er 

heldur ekki frábrugðin hegðun margra guða í hinum ýmsu sögum, og hún ein því 

ekki næg ástæða til að telja kviðuna til hetjukvæða.27 Um aðrar þær sagnir sem 

tengjast Völundi, hvort sem hann er nefndur Wieland, Valand, Galand eða 

Wayland, má í sem stystu máli segja að hann er talinn mennskur, þótt hann eigi 

kannski til guðlegra ætta að rekja.  

I.4.		Formgerð	Völundarkviðu	

I.4.1.	Bragfræðileg	athugun	

Völundarkviða er ort undir Fornyrðislagi, en það er einn af edduháttunum og með 

eldri bragarháttum. Rím er ekkert en stuðlar tengja saman línur, tvær og tvær, sem 

sjá má í dæmi neðan: berfjalli –bauga, álfa –eins, o.s.frv. Stuðlasetning er þó ekki 

alltaf regluleg. Línufjöldi var breytilegur svo sem sjá má af Völundarkviðu þar sem 

                                            
26 Haraldur Bessason.“Um Völundarkviðu“, 55. 
27 Sjá Vésteinn Ólason,ritstj.”Eddukvæði.” Íslensk bókmenntasaga I, 130: ”Samt hefur hann svo 
marga mannlega eiginleika að ekki er eðlilegt að flokka kvæðið með goðakvæðum.” Í flestum 
frásögnum af guðunum hafa þeir einmitt mjög marga ”mannlega eiginleika” og þau rök því ekki 
næg. 
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erindin eru 4,6,8 eða 10 línur að lengd,  en síðar varð átta línu lengd erinda að 

hefð. Kenningar þær er síðar urðu algengar í seinni tíma bragarháttum, samanber 

dróttkvæði, eru hér engar. 28  

Um Völundarkviðu sérstaklega má líka segja að kvæðið er yfirleitt byggt upp 

af hendingum í fjórum línum. Jafnvel í þeim lengri er oftast eins og erindið hverfist 

um miðbik þess þannig að miðjan verði að eins konar spegli og hlutarnir speglist í 

hvor öðrum.29 Þetta má til dæmis sjá í 11 erindi: 

 

   Sat á berfjalli, 

bauga taldi, 

álfa ljóði, 

eins saknaði; 

hugði hann að hefði 

Hlöðvés dóttir, 

alvitur unga, 

væri hún aftur komin. 

 

Þar er í fyrri línunum fjórum dregin upp mynd af Völundi þar sem hann situr og 

bíður en í þeim seinni mynd af konunni og speglast þær og kallast á. Í miðju 

erindinu er svo söknuðurinn sem allt snýst um sem er tenging hans við hana, það 

sem bindur þau saman og jafnframt erindið sjálft.  

Hrynjandi í Völundarkviðu er líkur og í Þrymskviðu sem talin er með elstu 

eddukvæðunum og styður það tilgátuna um háan aldur hennar.    

                                            
28Sbr. T.d. Vésteinn Ólason,ritstj. “Eddukvæði.”Íslensk bókmenntasaga I, 135. 
29 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 293. 
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I.4.2.	Uppbygging	textans	í	kviðunni	

“There is freshness and originality in its poetic diction.” 30   

 

Eitt af þrætueplum fræðimanna varðandi Völundarkviðu hefur löngum verið hvort 

beri að líta á hana sem eina sögu eða tvær sem skeyttar hafi verið saman, og sé 

þáttur svanameyjanna í upphafi þá seinni tíma viðbót.  Sé litið á textann sem eina 

heild mætti skipta henna í fjóra hluta eftir innihaldi.  

Fyrstu fimm erindin greina frá fundum og samskiptum svanameyjanna og 

bræðranna. Næstu tólf erindi lýsa því hvernig Völundur er handsamaður, stolið frá 

honum, og hann færður í konungsgarð, bæklaður og niðurlægður. Þá koma ellefu 

erindi sem segja frá hefnd Völundar, hvernig hann drepur konungssynina og gerir 

gripi úr líkömum þeirra og hvernig hann flekar Böðvildi konungsdóttur. Að endingu 

er greint frá flótta og flugi Völundar og hvernig hann skilur konung og ætt hans eftir 

í sárum og flýgur á braut eftir að hafa stært sig af hefndinni.31 

Hins vegar eru þeir margir sem halda hinu fram, að um tvo texta sé að 

ræða, og að  kviðan eða kvæðið byrji í raun á  6 vísu, þegar Níðuður spyr veru 

Völundar í Úlfdölum. Formálinn eða hlutinn um svanameyjarnar og veru þeirra hjá 

bræðrunum væri því seinni tíma viðskeyti.32 Í Völundarkviðu eru þessar tvær sögur 

tvinnaðar saman, sagan af hinni yfirnáttúrulegu konu sem kemur inn í líf mannsins 

og yfirgefur hann, og svo sagan af smiðnum bæklaða sem reiðist og hefnir sín. 

Báðir “hlutar” kviðunnar, minnið um svanameyjarnar annars vegar og minnið um 

smiðinn sem hefnir sín hins vegar, eru vel þekktir.    

Það er skoðun margra að Völundarkviða sé samsett úr að minnsta kosti 

tveimur sögnum.33 34 Þrátt fyrir það er hún býsna heilleg í hugsun og uppbygging 

hennar sömuleiðis. Þannig er byrjun og forsaga, ris og lok og ákveðin speglun um 

söguna miðja hvað varðar innihald og leikendur og hún fylgir að mestu ferilmynstri 
                                            
30 Bugge,Sophus. ”The norse lay of Wayland (“Vølundarkvida”) and its relation to english 
tradition”,304. 
31 Sjá Taylor, Paul Beekman. “Vǫlundarkviða”, 712. 
32 Sjá Bouman, A.C. “On Vǫlundarkviða”,170. 
33 Sjá t.d. Motz, Lotte. „New thoughts on Vǫlundarkviða“,50-51. 
34 Sjá einnig Burson, Anne. „Swan maidens and Smiths: a structural Study of  Völundarkviða“, 2. 
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einnar sögu.  Svanameyjan flýgur inn í söguna, yfirgefur Völund, hann situr eftir í 

sárum, lendir í hremmingum, hefnir sín, yfirgefur konuna og flýgur á braut.  

Hringnum er lokað og tjaldið fellur. 

Í uppbyggingu kviðunnar má því sjá eins konar speglanir milli fyrri og seinni 

hluta, bæði milli persona og atburða og er ákveðið jafnvægi í hvorum hlutanum fyrir 

sig.  Svanameyjan, kona Völundar, er þannig spegilmynd Böðvildar dóttur 

konungs.  Völundur fangar eða fær svanameyjarinnar sem er svo um tíma í eins 

konar ánauð hjónabandsins og er svo sjálfur fangaður og settur í ánauð. Níðuður 

ber sigurorð af Völundi en er svo sigraður af honum. Svanameyjarnar fljúga inn á 

sviðið í upphafi sögunnar og Völundur flýgur á brott í lokin. 

Þótt hlutarnir séu ólíkir að innihaldi og stemningu má samt segja að í þeim 

báðum sé reynt að koma öllu í samt lag aftur; að rétta við heimsmyndina sem hefur 

verið brotin. Í fyrri hlutanum bíður Völundur konu sinnar í þeirri von að þau, og 

jafnvel bræður hans og hinar svanameyjarnar, geti náð saman aftur og allt geti orði 

gott á ný. Í þeim seinni þarf Völundur að rétta hlut sinn, að hefna misgjörðanna, og 

ná aftur þeim gripum, hringnum og sverðinu, sem höfðu verið tekin af honum. 

Þannig kæmist jafnvægi á að nýju.  

Það sem bindur kviðuna enn fremur saman eru sífelldar endurtekningar 

orða og orðasambanda og jafnvel heilla erinda, samanber 24 og 34 erindi. Þá eru 

táknrænir gripir sem tengja saman söguna og persónur innan hennar. Ber þar 

fremstan að telja hringinn sem Völundur smíðar handa konu sinni en bindur hann 

svo við Böðvildi, og tengir því saman hlutana tvo. Þannig eru mörg atriði 

frásagnarlistar sem höfundur notar við að flétta saman söguna og gera hana að 

einni sterkri heild. 

 



[16] 
 

II.Athuganir	fræðimanna	á	Völundarkviðu	

II.1.	Túlkun	þriggja	fræðimanna	

Hér mun litið aðeins nánar á nokkra fræðimenn sem skrifað hafa um Völundarkviðu 

og reynt að kryfja hana. Eru í fyrsta lagi spyrtir saman fulltrúar þriggja mismunandi 

tímabila og mismunandi skoðana, því segja má að þeir líti kviðuna í gegnum sín 

gleraugun hver. Í öðru lagi er vikið að öðrum fræðimönnum og sagt frá umfjöllun 

þeirra í stuttu máli. 

II.1.1.	Jón	Helgason‐	textinn	er	allt	

Jón Helgason (1899-1986) var lengi prófessor við Háskóla Kaupmannahafnar og 

að auki ljóðskáld. Hann gaf út fjölmörg rannsóknar- og fræðirit  og um 

Völundarkviðu  sérstaklega ritar hann í bókinni Tvær kviður fornar sem gefin var út 

1962. Þar er kviðan einnig birt í heild með orðskýringum og útleggingum Jóns. 

Jón rekur efni kviðunnar á skáldlegan hátt, eins og reyndar öll umfjöllun 

hans er. Hann telur að nöfnin sem fyrir koma í kviðunni bendi til þess að 

”upphaflegt umhverfi Völundarkviðu muni vera þýzkt.” 35 Þannig finnnist nafnið 

Baduhilt ( Böðvildur) meðal Þjóðverja en ekki í norrænum nöfnum og sömuleiðis er 

Dankrat ( Þakkráður) þýzkt, að ekki sé minnst á Weland eða Wieland sem rekja 

megi til 8.aldar. Hann telur einnig að þó til séu enskar heimildir um Wayland þá sé 

Þiðreks saga mikilvæg tenging við þjóðverja. Má segja að hann leggi sig í lima við 

að finna sögur eða sögubrot þessu til stuðnings, og þótt ekki margt finnist sé það 

ekki nema von því að ”á Þýzkalandi hefur mikið týnzt af fornum kvæðum”.36 Honum 

er því mikið í mun að koma þessari skoðun á. Einnig rekur hann tengsl Völundar 

við smiðina tvo í sagnaheimi forngrikkja, þá Hefaistos og Daidalos, og líkindi í 

frásögnum af þeim. Jón sér því kviðuna og texta hennar eins og hann er, án allra 

duldra eða táknrænna merkinga, enda segir hann að það sé ”reynt að staldra sem 

mest við staðreyndir og sneiða hjá getgátum” í bók sinni.37 

                                            
35 Sjá Jón Helgason.Tvær kviður fornar (Völundarkviða og Atlakviða með skýringum), 29. 
36 Sjá Jón Helgason.Tvær kviður fornar (Völundarkviða og Atlakviða með skýringum) , 41. 
37 Sjá Jón Helgason.Tvær kviður fornar (Völundarkviða og Atlakviða með skýringum), 52. 
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II.1.2.	Ursula	Dronke‐	táknræn	vígsluathöfn	

Ursula Dronke fæddist 1920 og lést 2012. Hún var prófessor við Oxford háskóla og 

skrifaði doktorsritgerð sína um Þorgils sögu og Hafliða, og hefur ritað nokkrar 

bækur og fjölmargar fræðigreina. Auk þess gaf hún út The poetic Edda, en af henni 

hafa þrjú bindi komið út. Völundarkviða er til umfjöllunar í öðru bindi sem út kom 

1997. Þar rekur hún nokkuð ítarlega einstök atriði og uppruna kviðunnar.38   

Hún telur kviðuna eiga heimkynni sín í norðanverðu Þýskalandi en hafi 

síðan borist til Englands þar sem hún hafi litast af málfari þess tíma og loks sé 

tengingin við Sama seinni tíma viðbót, enda aðeins getið i formálanum.39 Þá ræðir 

hún einnig atriði sem eru ekki samhljóma við aðrar heimildir, svo sem þá staðreynd 

að Völundarkviða er ein um lýsa flótta/flugi Völundar á þennan hátt, það er án 

vængja, og hún er ein um að nefna samband þeirra bræðra við svanameyjarnar. 

Þess vegna situr Völundur eftir einn fjarri mönnum, hann bíður konunnar, en ekki 

síður vegna þess að hann er öðruvísi, hann er “vísir álfa”, því samkvæmt Dronke er 

Völundur eins konar blanda af manni og yfirnáttúrulegum guði.   

Það sem hún leggur mikla áherslu á eru tengsl Völundar við ”shaman”- 

seiðkarla og að þeir séu af sama meiði sprottnir.40 Dronke bendir á að viss líkindi 

séu með drápi og afhöfðun drengjanna og vígsluathöfn eða táknrænu 

“inntökuritúali” í raðir galdramanna sem tíðkast hefur hjá ýmsum þjóðflokkum. 

Þannig sé þetta táknrænn dauði og upprisa sem fullgildur galdramaður eftir að hafa 

gengið í gegnum þolraun til að öðlast ákveðna þekkingu, á svipaðan hátt og Óðinn, 

sem lét auga sitt eftir að hafa hangið yfir Mímisbrunni níu nætur. Einnig má benda 

á sögu Ósírisar hjá Egyptum sem er bútaður í sundur en settur saman aftur og rís 

upp sem guð. Aðrir hafa samsinnt þessari skoðun um inntökuritúal, eins og 

Grimstad til dæmis.41 Margar sögur eru af því að shamanar eða töframenn hafi 

smíðað hluti eða töfragripi úr beinum, þar sem þau hafa sterkan töframátt, þau 

                                            
38 Sjá Dronke,Ursula,ed. The poetic Edda II: Mythological Poems , 258 o.á. 
39 Sjá Dronke,Ursula,ed.The Poetic Edda II:Mythological Poems,  269 - 74 
40 Sjá Dronke,Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 256-7. 
41 Sjá Grimstad,Kaaren. “The revenge of  Vǫlundr”,202.  
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bera með sér krafta þess sem þau tilheyrðu. Þetta lifir síðan áfram í 

undirmeðvitund menningarinnar og birtist í ótal sögum og jafnvel bíómyndum. Í  

nýlegri kvikmynd, Conan the barbarian (2011), má til dæmis sjá að hinn illi 

töframaður, andstæðingur Conans, sækist eftir því að finna hin huldu brot 

töfragrímu sem búin er til úr beinum og felur í sér gríðarlegan mátt fyrir þann sem 

hana ber. Völundur sem smiðurinn sé þannig endurómun shamansins þegar hann 

býr til gripina úr beinum konungssonanna. Aðrir fræðimenn, eins og Einarson til 

dæmis, gefa lítið fyrir þessa kenningu um shamantengsl og inntökuritual og benda 

á að ekkert sé táknrænt við dráp þeirra konungssona því þeir séu drepnir í raun.42 

Ekki er þó loku fyrir það skotið að Dronke hafi rétt fyrir sér, að þetta sé endurvarp 

fornra hugmynda og helgisiða, þótt þeir birtist kannski ekki í réttu ljósi í kviðunni.  

Annað sem Dronke tekur fyrir er flótti Völundar en fræðimenn hafa talsvert 

velt vöngum yfir því með hvaða hætti Völundur “hefst á loft”. Tvennar skýringar eru 

helstar að hennar mati. Önnur er sú að  Völundur fljúgi með hjálp vængja en hin 

gerir ráð fyrir göldrum. Rök fyrir vængjum má lesa úr því að í Velents þætti í 

Þiðreks sögu er beinlínis sagt berum orðum að hann biðji Egil, bróður sinn, að 

safna fjöðrum svo hann geti búið sér til flugham. Þessa er þó hvergi getið í 

Völundarkviðu og því hafa margir tengt flughæfni hans við mátt hans sjáfs. Annars 

vegar fælist mátturinn í hringnum sem hann smíðaði og er heill orðinn, hringur sem 

átti að lokka svanameyna til hans aftur og er því á vissan hátt tengt flugi hennar 

líka. Hins vegar, og öllu rökréttara segir Dronke, er að í krafti sínum sem álfur, 

yfirnáttúruleg vera, búi hann yfir þessum hæfileikum og geti beitt þeim að vild.43  

Dronke heldur því sem sagt fram að lesa megi Völundarkviðu sem táknræna 

vígsluathöfn shamans þar sem hann öðlast visku gegnum ákveðnar þolraunir, eins 

og vissulega er raunin með Völund, og hann sé jafnframt blanda manns og guðs. 

                                            
42 Sjá Einarson,Leif. “Which came first – the smith or the shaman ? Vǫlundarkvida, craftspeople and 
central place complexes “, 224. 
43 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 266-267. 
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II.1.3.	Leif	Einarson	–	átök	tveggja	stétta	

“the basis for Vǫlundr´s actions is a statement about the relations between 

craftspeople and aristocratic power in the central place complex.” 44  

 

Af ofangreindri tilvitnun er ljóst að Leif Einarsson er ekki alveg á sama róli og 

Dronke. Einarson er prófessor við Háskólann í Western Ontario og um 

Völundarkviðu ritar hann í greininni Which came first – the smith or the shaman? 

Vǫlundarkviða, craftspeople and central place complexes.   

Hvað sem annað má segja um umfjöllun hans er ljóst að nálgun hans er ögn 

nýstárleg, því hann lítur svo á að kviðan sé í raun frásögn af átökum tveggja 

einstaklinga af mismunandi stétt, Níðaðar sem er aðalsættar og Völundar sem er 

smiður, vinnandi maður. Þetta sé því saga um stétt gegn stétt og harðríki þess 

aðalborna í garð almúgamannsins sem rís síðan upp og hefnir sín á óréttlætinu. 

Saga Völundar er því ekki barátta manna og guðs heldur birtingarmynd þess að 

þjóðir eða þjóðarbrot hafi átt í átökum. 45 Andstæður kviðunnar felist því ekki í 

andstæðum mannlegrar náttúru heldur þess að geta skapað verðmæti úr jörðu og 

þess að vilja ráða yfir þeirri þekkingu og þeim verðmætum.46 Einarsson heldur því 

fram að saga Völundar sé í því í raun saga af ójafnvægi í valddreifingu í 

þjóðfélaginu og baráttu milli stétta, eða með öðrum orðum baráttu smiðs við 

ofbeldisfulla konungsætt. 

Einarsson gefur því ekki mikið fyrir túlkanir þeirra sem vilja tengja Völund við 

Shamana hjá Sömum, hvað þá að lesa megi kviðuna sem táknræna vígsluathöfn 

inn í samfélag þeirra eins og Dronke heldur fram. 47  Hrekur hann athugasemdir 

                                            
44 Sjá Einarson,Leif. “Which came first – the smith or the shaman ? Vǫlundarkvida, craftspeople and 
central place complexes “, 224. 
45 Sjá Einarson,Leif. “Which came first – the smith or the shaman ? Vǫlundarkvida, craftspeople and 
central place complexes “, 221. 
46 Sjá Einarson,Leif. “Which came first – the smith or the shaman ? Vǫlundarkvida, craftspeople and 
central place complexes “, 222. 
47 Sjá Einarson,Leif. “Which came first – the smith or the shaman ? Vǫlundarkvida, craftspeople and 
central place complexes “, 223. 
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hennar og rök og telur eigin túlkun sem nefnd er að ofan réttari, enda sé dráp 

Völundar á konungssonunum ekki táknrænt heldur raunverulegt.  

Niðurstaða Einarsson er því að Völundur sé smiður, ekki shaman eða álfur, 

og saga hans sé saga um valdabaráttu tveggja hópa í samfélaginu, aðalsins og 

handverksmanna. 

II.2.	Aðrir.		

II.2.1.	Anne	Burson	

Anne Burson er prófessor við háskólann í Essex sem meðal annars hefur 

rannsakað minnið um svanameyjuna og tengsl hennar við smiðinn Völund, og hún 

samsinnir því að Völundur sé álfur og sé sem slíkur guðlegur / yfirnáttúrulegur.48 

Hún veltir mikið fyrir sér uppbyggingu kviðunnar og tvískiptingu; samskipti Völundar 

og svanameyjunnar annars vegar og Völundar og Níðaðar hins vegar. Þannig séu 

hin andstæðu skaut í fyrri hlutanum ást-töpuð ást en hatur-hefnd í þeim seinni.49   

Einnig kemst hún að þeirri niðurstöðu að lesa megi söguna sem eins konar 

viðureign siðmenningarinnar/ samfélagsins við náttúruna, þar sem náttúran hefur 

alltaf vinninginn. Svanameyjarnar, táknmynd náttúrunnar, þoli því ekki lengur við í 

hjónabandi, því að þær geti ekki lengur lotið reglum samfélagsins. Sömuleiðis má 

líta á Völund sem táknmynd náttúrunnar sem brýst undan ofríki og nauðung 

samfélagsins í gerfi Níðaðar. Náttúran verður ekki beygð.50  

II.2.2.		John	Mckinnel	

“We are left with the conclusion that the poem probably originates from a Norse-

influenced area of England.” 51  

 

John Mckinnel hefur rannsakað Völundarkviðu ítarlega, ekki síst í þeim tilgangi að 

ákvarða aldur hennar og eins þess hvar líklegt sé að hún sé samin.  Mckinnel segir 
                                            
48 Sjá Burson,Anne. “Swan maidens and Smiths: a structural Study of  Völundarkviða“, 8.   
49 Sjá Burson, Anne. “Swan maidens and Smiths: a structural Study of  Völundarkviða“, 1. 
50 Sjá Burson,Anne.”Swan maidens and Smiths: a structural Study of  Völundarkviða“, 14. 
51 Mckinnel,John. “The context of Vǫlundarkviða”, 11. 
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að ensk áhrif séu mjög sterk.52 Skýringar á þessu telur hann að geti verið af fernum 

toga:   

a) að um sé að ræða þýðingu;  

b) að norrænn höfundur noti enskuna sem eins konar “krydd”;  

c) að textinn sé ritaður á svæði undir áhrifum af fornensku;   

d) að textinn sé ritaður í Skandinaviu af englendingi.  

Hann hrekur síðan þessar skýringar nema þá þriðju og kemst að þeirri niðurstöðu 

að textinn sé ritaður á ensku landssvæði þar sem norræna var töluð en undir 

áhrifum af fornensku.  Til stuðnings því nefnir hann nokkur dæmi. “Alvitur ungar” 

stuðli til dæmis í fornnorrænu en ekki í fornensku og hann segir að: “It is only for a 

poet composing in a form of Norse influenced by Old English that such a phrase 

would be natural.” 53 

Hann hrekur líka þá kenningu að kviðan sé undir miklum áhrifum af 

fornsaxnesku og séu þau áhrif stórlega ofmetin. Mckinnel gerist jafnvel svo djarfur, 

eftir alla röksemdafærslu sína, að staðsetja ritun textans í ákveðnu héraði 

Englands:  “And it is in the Yorkshire of the 10th or early 11th century that I would 

tentatively place the poem.” 54  

Mckinnel fjallar einnig talsvert um þátt kvenna, því hann segir að 

Völundarkviða sé einstök að því leyti hvað hlutur kvenna sé mikill og telur hann það 

skrifist mikið til á höfund hennar.55 Ekki heldur hann þó að þessi áhersla sé til 

komin af góðu, því lesa megi úr kviðunni fremur neikvæða sýn á konur og 

tortryggni í garð kvenlegs eðlis. Þetta eigi sér rætur í hræðslu við konur og 

væntanlega eru þær þá ógn við karlmennina, kannski ekki síst vegna kunnáttu 

þeirra í “göldrum”. Í því ljósi sé einnig athygli vert að “galdrar” Völundar séu sýndir í 

fremur jákvæðu ljósi, samanber smíði hringsins og flug / flótti hans, á meðan 

fjölkynngi drottningarinnar sé fremur neikvæð, enda leiði hún til slæmra afleiðinga 

                                            
52 Sbr. Mckinnel,John. “The context of Vǫlundarkviða”,  4: “taken as a whole it amounts to a strong 
case for English influence of some kind on the vocabulary and….the metre of Vǫlundarkviða” 
53 Mckinnel,John. “The context of Vǫlundarkviða”,  6. 
54 Mckinnel,John. “The context of Vǫlundarkviða”,13. 
55 Sjá Mckinnel,John. “The context of Vǫlundarkviða”, 15-16 .  
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fyrir Völund. Segir Mckinnel að kannski megi skýra þessa hræðslu við kvenlegt eðli 

á því að “galdrar” konunnar séu byggðir á innsæi sem sé karlkyninu lokuð bók.56 

II.2.3.	Lotte	Motz	

Lotte Motz, (1922-1997), var fræðimaður og kennari í New York sem skrifaði fjölda 

fræðigreina, meðal annars um norrænan átrúnað til forna.  Á síðari árum ævi 

sinnar má sega að hún hafi sérhæft sig í hinum ýmsu birtingarmyndum kvenlegs 

eðlis í fornum sögum og kvæðum. Hún hefur einnig ritað nokkuð um 

smiðsímyndina í fornum átrúnaði og uppruna hans sem guðs eða hálfguðs, en 

bæði þessi umfjöllunarefni falla saman í Völundarkviðu. Um hana hefur hún einnig 

ritað sérstaklega, til dæmis í greininni New thoughts on Vǫlundarkviða. 

Hún rekur sögu smiðsins, stöðu hans til forna og ástæður þess að hann 

hlýtur sérstöðu í samfélagi þess tíma. Þá veltir hún fyrir sér ástæður þess að 

smiðir, eins og Völundur eða álfar og dvergar, búi oft fjarri öðrum mönnum, utan 

samfélagsins. Þetta telur hún eiga rætur sínar í þeim tímum þegar smiðir urðu að 

sérstakri stétt manna. Rökrétt hafi verið að þeir byggju aðeins utan við 

byggðarkjarnann, ekki bara vegna eldhættu, heldur líka til að vera nálægt vatni 

sem var þeim nauðsynlegt við járnsmíði. Á sama hátt býr Völundur afskekkt, við 

vatn (Úlfsjá), og síðar er hann hafður í “sævar stöð” hjá Níðaði. Sú staðreynd að 

smiðir gátu smíðað gripi úr efnum jarðar, nánast úr engu, hafi einnig veitt þeim 

æðri stöðu þar eð það var ekki á færi allra, heldur nánast litið á það sem galdur. 

Það var því ekki langur vegur í það að líta á smiðina sem yfirnáttúrulegar verur, 

sem síðar öðlist birtingarmyndir í smíðaguðum, álfum og dvergum.57 Motz telur 

einmitt að álfar, þar með talinn Völundur væntanlega, hafi verið handhafar 

“smíðagaldursins” og eins konar smíðaguðir á undan dvergum. Sá guðlegi sess 

hafi hins vegar færst yfir til dverganna og álfar misst þennan mátt sinn að mestu 

leyti.58 

                                            
56 Sjá Mckinnel,John. “The context of Vǫlundarkviða”,  22. 
57 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore), 1. 
58 Sjá Motz,Lotte.”Of Elves and Dwarfs”, 95-96. 



[23] 
 

Motz tekur einnig fyrir hlut kvenna í Völundarkviðu og víðar, ekki síst í 

eddukvæðunum. Hún telur að konur og kvenímyndin hafi áður verið í miklu meiri 

metum og að konurnar í þessum kvæðum séu endurómur þess tíma þegar konur 

voru nánast guðlegar, þess tíma þegar mæðraveldi var við lýði. Þannig séu 

konurnar í þessum kvæðum sterkar konur sem vilji ekki láta hefta sig né binda því 

það sé andstætt eðli þeirra og kemur í veg fyrir að þær geti notið sín til fulls. Enda 

fara svanameyjarnar á brott þegar þeim finnst kominn tími til. Konurnar í 

eddukvæðunum, sem og víðar í fornum kvæðum og sögum, eru líka oftar en ekki 

örlagavaldar. Þær hafa stundum óbein en oftast bein áhrif á framvindu sögunnar 

með orðum sínum og gerðum og svipar þannig stundum til Óðins og annarra guða.  

Allt þetta telur Motz að styðji kenningu sína um að þáttur hins kvenlega hafi 

verið gríðarlega mikilvægt í fyrri tíma samfélögum og staða kvenna því nánast, ef 

ekki algerlega, guðleg. Hinar sterku konur Völundarkviðu, sem og annara 

eddukvæða, séu því endurómur þess tíma.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 Sjá Motz, Lotte. “Sister in the cave”,177-8. 
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III.	Tengsl	Völundarkviðu	við	fortíð,	samtíma	og	nútíð.	

III.1.	Fortíð		

“ Det er neppe sannsynlig at sagnet har noe som helst hist. grunnlag, tvert imot 

synes det overnaturlige preget hos V. å være sterkere i den eldste kilden, 

Vǫlundarkviða, enn i den yngre ty. versjonen, og det er vel rimelig å anta at sagnet 

har sitt utspring i forestillinger om konflikt mellom mennesker og overnaturlige 

vesener.“ 60    

 

Ætla má að Völundarkviða, eins og önnur eddukvæði, eigi sér fyrirmyndir í eldri 

táknrænar sögur sem sagðar voru til að tengja manninn við umheim sinn og ekki 

síður við það sem var æðra manninum, máttarvöldin sem réðu lífi þeirra. Slíkar 

sögur og minni úr þeim enduróma því gegnum aldirnar í seinni tíma kveðskap og 

sögum. Sem dæmi er auðvelt að benda á líkindi milli sköpunarsögunnar um Ými 

risa þar sem jörð, himinn og haf eru sköpuð úr líkama hans og  frásagnarinnar af 

drápi drengjanna og smíðisgripanna sem gerðir eru af leifum þeirra í 

Völundarkviðu. Svipaðar sögur má finna hjá öðrum þjóðum þar sem eyðilegging og 

sundurlimum er forsenda sköpunar.  

Frá ómunatíð hefur maðurinn þannig reynt að koma skipulagi á heiminn og 

útskýra umhverfi sitt og uppruna þess. Í því skyni hefur hann líka búið sér til guði 

sem væru öflin að baki og eðlilega speglað sig í þeim. Þannig hefðu guðirnir 

mennskt yfirbragð og mannlega eiginleika, jafnhliða guðlegum eiginleikum sínum. 

Þeir voru afbrýðisamir, elskuðu og hötuðu og þar fram eftir götunum, samhliða því 

sem þeir flugu um loftin og ollu þrumuveðri eða réðu því hvort uppskeran yrði góð 

eða ekki. 

Smíðaguðir eru ekki óalgengir í goðafræði hinna ýmsu þjóða, því einhvern 

veginn varð að útskýra tilvist hluta sem voru “yfirnáttúrulega” vel gerðir í náttúrunni 

eða gripa sem voru afbragðssmíði og báru með sér töfrakrafta. Sem dæmi um einn 

slíkan til forna má nefna Ptah sem var sköpunar og smíðaguð Egypta. Þá eru 

                                            
60 Sjá Halvorsen, E.F. „Vǫlundr“, 351. 
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augljós tengsl Völundarkviðu við gríska goðafræði og sögur eins og þá Hefaistos61 

og Daedalos. Sögnin um Níðuð og Völund á sér fyrirmynd í Minos og Daedalus, 

ekki síst í þeirri staðreynd að bæði Völundur og Daedalos eru geymdir í eyju fjarri 

öðrum mönnum og þar eiga þeir að vinna verk sín. Daedalos þurfti að fara frá 

Aþenu eða samfélaginu vegna þess að hann drap lítinn frænda sinn, ef til vill 

konungsson. Hafðist hann síðan við á Krít, eyju, líkt og Völundur.62 Ikaros sonur 

Daedalosar hrapar til jarðar eftir að hafa verið á flugi með föður sínum og Hefaistos 

hrapar einnig til jarðar, eða er fleygt ofan af Seifi, eins og Guð gerði við Lúsifer. Af 

þeim sökum verður hann bæklaður á sama hátt og Völundur og á erfitt með gang.  

Hefaistos var álitinn eins konar frjósemisguð eða guð sköpunar á sama hátt og 

Ptah, en sú er ekki raunin með Völund, þó kannski sé hann einmitt í hlutverki 

frjósemisguðs þegar hann barnar Böðvildi og skapar þar með líf úr “jörðinni”.63  

Hefaistos hefnir sín einnig grimmilega fyrir misgjörðir á hendur sér á sama hátt og 

Völundur gerir síðar. Þó má velta fyrir sér af hverju Völundur verður ekki smíðaguð 

á sama hátt Hefaistos og Ptha. Af hverju eru þeir sem skapa í norrænni goðafræði, 

dvergar og álfar, ekki í guða tölu eins og manni þætti óneitanlega eðlilegt, og af 

hverju missa þeir stöðu sína en ekki  frjósemisgoð eins og Freyr til dæmis? Þetta 

er umhugsunarefni því dvergar og álfar hafa ”yfirnáttúrulega ” hæfileika líka, ekki 

síður en að geta frjóvgað jörðina og mennina, því þeir geta tekið hráefni úr  jörðu 

og skapað úr því hina fegurstu gripi nánast úr engu.  

Ekki er að finna margar sagnir um að hinn hagi smiður sé bæklaður í 

goðafræði Germana á sama hátt og Hefaistos til dæmis. Smiðirnir eru þó gjarnan 

“öðruvísi”, væntanlega bæði að innræti og útliti, og bæklunin er til að undirstrika 

það.64 Hvort sem um er að kenna öðruvísi útlit þeirra eða ekki eru smíðaguðir 

almennt ekki sérstaklega heppnir í ástum, samanber Hefaistos. Er Völundur sem 

arftaki þeirra engin undantekning, því þó hann fái konu þá missir hann hana aftur. 

Völundur og bræður hans rekast á svanameyjarnar, sem þeir hefja síðan búskap 

                                            
61 Sjá Motz, Lotte. “Of Elves and Dwarfs”, 107-109.   
62 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems,  265. 
63 Um frjósemishlutverk smíðaguða: Sjá Motz, Lotte.”Of Elves and Dwarfs”,115.  
64 Sjá Motz, Lotte. „New thoughts on Vǫlundarkviða“, 61. 
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með,við Úlfsjá þar sem þeir búa, en smiði í goðafræði annara þjóða má iðulega 

finna nálægt vatni.65  

Sagan um smiðinn haga eins og við þekkjum hana í Völundarkviðu hefur, á 

sama hátt og sögnin af svanameyjunum, borist til okkar eftir ýmsum leiðum og er 

því sambland ýmissa þátta og söguhetja þar sem menn eiga samskipti við guði í 

fuglslíki,66 eða guðir sem eiga samskipti við svani,67 en hvort tveggja eru 

aldagamlar leifar af tilraun mannsins til að tengja sig við náttúruna. Sagan af 

smiðnum sem hefnir sín grimmilega, eins og Hefaistos, og af svanameyjunum eru 

því endurómur af sögum sem orðið hafa til fyrir örófi alda og birtast þannig á 

táknrænan hátt í Völundarkviðu.68 

III.2.	Samtími	‐	samtímasögur	og	kvæði	

“The tale of the archetypal smith Volund ( Weland, Wayland ) is traditional and 

many versions of it survive.” 69       

 

Sögnin um meistarasmiðinn Völund hefur verið vel þekkt meðal manna á fyrri 

öldum, bæði fyrir og eftir að Völundarkviða var samin og rituð, þó hann beri 

mismunandi nöfn eftir því hvar borið er niður í löndum. Þannig er hann nefndur 

Wayland í Englandi, Weland/Velent í Þýskalandi og Galans í Frakklandi.70 Hér á 

eftir eru rakin nokkur dæmi um staði þar sem hann kemur fyrir á ”samtíma” 

Völundarkviðu. 

III.2.1.	Angurljóð	Deors	

Angurljóð Deors ( Deors Lament ) er kvæði sem finna má í kvæðasafninu The 

Exeter book frá 10 öld. Það fjallar um mann eða hirðfifl, Deor, sem hefur verið 

rekinn úr vist konungsins og rekur raunir sínar líkt og Job forðum. Hann er þó 

                                            
65  Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore), 153. Sjá einnig kafla IV.2.3. hér á eftir. 
66  Sjá Motz, Lotte.”New thoughts on Vǫlundarkviða”, 52. 
67  Sjá Motz, Lotte.”New thoughts on Vǫlundarkviða”,  56.   
68  Sjá Motz, Lotte.”New thoughts on Vǫlundarkviða”,64. 
69  Taylor, Paul Beekman. “The structure of Völundarkviða”,  228. 
70  Sjá Bugge, Sophus.”The  Norse lay of Wayland (“Vølundarkviða”) and its relation to English 
tradition”, 275. 
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bjartsýnni að því leyti að hann endar hvert erindi á að segja : ”Það leið hjá, þetta 

mun einnig”. Vísar hann máli sínu til stuðnings til ýmissa annara er lent hafa í 

hremmingum en lifað þær af, og fyrst þær gátu það, þá getur hann það einnig. Í 

kvæðinu eru tvö erindi sem tengjast atburðarásinni í Völundarkviðu og eru 

svohljóðandi í þýðingu Jóns Helgasonar:71 

 

Völundur með ormum víls hlaut kenna 

                                      Einarður jarl  erfiði drýgði 

Hafði sér að sinnum  sorg og löngun, 

Veturkalt volað,  vesöld oft þoldi, 

Síðan á hann Níðuður         nauðir lagði, 

Sveigileg sinbönd  á segg nýtan. 

Það leið hjá  þetta mun einnig. 

 

Eigi var Böðvildi  bræðra dauði 

Í sefa svo sár  sem hennar sjálfrar far, 

Að hún að fullu  fundið hafði 

Að hún aukin var,  aldrei hún mátti 

Hræðslulaus hugsa  um hagi sína. 

Það leið hjá,  þetta mun einnig. 

 

Eldri mynd kvæðisins um Völund var kunn þeim er rituðu Angurljóð Deors og 

Völundarkviðu, og eins vel þekkt á meðal almennings þessa tíma, meðal annars á 

Englandi, þar sem Völundarkviða á uppruna sinn að mati sumra.72  Virðast kvæðin 

vera náskyld, börn sama foreldris ef svo má segja, svo mjög ber þeim saman um 

efni og orðalag.73 Eitt atriði sem benda má á er að í Völundarkviðu er Vidga, son 

Völundar, að engu getið með nafni, væntanlega af því að sá sem kvæðið kvað 

gerði ráð fyrir að áheyrendur þekktu til hans. Sama er upp á teningnum í Angurljóði  
                                            
71 Sjá Jón Helgason,ritstj.Tvær kviður fornar. Völundarkviða og Atlakviða með skýringum,36. 
72 Sbr. Mckinnel, John. „The context of Vǫlundarkviða“, 
73 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 276. 
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Deors og eru þau því sammála í þögn sinni um Vidga, sem bendir til sameiginlegs 

forkvæðis með svipað innihald.  Í Velents þætti í Þiðreks sögu er hins vegar minnst 

á hann, enda hefur Þiðreks saga leitað fanga víðar og er samsafn ýmissa texta. 

III.2.2.	Þiðreks	saga	

Þiðreks saga er sagan af Þiðriki mikla (Theodoricus), sem hafði aðsetur sitt í Bern  

( Verona ), og ýmsum persónum sem tengjast honum. Hún er talin skrásett á 

fjórtándu öld en er eins konar samantekt og byggir á eldri kvæðum, meðal annars 

um Þiðrek sem uppi var á sjöttu öld eftir krist. Þar er meðal annars að finna þátt um 

Velent smið og líf hans, og stendur hann á milli þáttar af Vaða, föður Velents, og 

Vidga, syni hans. Vidga var einn helst kappi Þiðreks og þátturinn af Velent/Völundi 

þjónar því ákveðnu hlutverki sem forsaga hetjunnar Vidga. Hún hefur örugglega 

verið áheyrendum Völundarkviðu kunn þótt hans sé þar ekki getið,74 en sé litið til 

Þiðreks sögu er einnig freistandi að gera ráð fyrir því að til hafi verið kviður af Vaða 

og Vidga, hetjunni miklu. Hetjur áttu oft ættir að rekja til yfirnáttúrulegra vera og 

Vidga er þar engin undantekning, amma hans var hafmeyja, afi hans var risi og 

pabbi hans álfur/maður.75    

Margt er ólíkt með Völundarkviðu og þættinum af Velent og skal hér nokkuð 

tínt til. Áður var minnst á fjarveru Vidga í Völundarkviðu. Í Þiðreks sögu er eins og 

áður segir getið um ætterni Velents og uppruna en ekki í Völundarkviðu, utan 

tilvísana til álfa. Þá er sagt frá því hvernig hann fer í læri til tveggja dverga og 

nemur af þeim alla kunnáttu í smíði uns hann er orðinn þeim fremri.Í Þiðreks sögu 

er þáttur Egils,bróður Völundar, meiri því með aðstoð hans tekst Völundi að flýja, 

en hans er ekki getið í Völundarkviðu í því samhengi. Áberandi munur er svo á 

endi atburðarásarinnar ef bornar eru saman Þiðreks saga og Völundarkviða. Í þeirri 

fyrri eigast Völundur og Böðvildur því Völundur sættist við bróður hennar og gengur 

svo að eiga hana, konuna sem hann hafði áður tekið nauðuga og barnað. Hún 

gengur því að eiga pínara sinn.76 Ekki er því að heilsa í Völundarkviðu því þar 

                                            
74 Sjá Bouman, A.C. “On Vǫlundarkviða“ , 169. 
75 Sjá Grimstad, Kaaren. “The revenge of Vǫlundr”, 199. 
76 Sjá nánar Motz, Lotte.”New thoughts on Vǫlundarkviða”,  55. 
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flýgur hann á brott og skilur Böðvildi eftir í sárum og fulla af harmi yfir framkomu 

hans og brottför.  

Velents þáttur sækir efni sitt að hluta í sömu eða svipaða forsögu og 

Völundarkviða, en sú síðarnefnda er mun tærari og hnitmiðaðri í stíl og 

framsetningu allri enda nær “upprunanlega” kvæðinu að aldri.77 

III.2.3.	Annað‐	Haustlöng,	Franks	casket	og	Ardre‐steinninn	

Á þessum tíma má ætla að ævintýri, sögur og hetjusögur hafi verið á eins konar 

“flugi” á sama tíma í munnlegri geymd hinna ýmsu þjóða og þjóðarbrota í Evrópu. 

Form þeirra hefur því ekki verið eins njörvað niður og síðar varð, heldur hafi það 

ráðist af þeim sem fluttu það hvernig það hljómaði, þótt viss atriði sögunnar hafi 

virkað eins og vörður á leið heim til byggða. Sagnamenn hafa því eflaust stundum 

tvinnað saman atriði úr mismunandi áttum til að skapa nýja sögu, eða þá að vísað 

sé til annara sagna eða kvæða. Þannig má sjá að í kvæðinu Haustlöng sem talið er 

ort um eða eftir 900 eftir krist, kemur fram að höfundurinn hefur þekkt til kvæðisins 

um Völund þar sem Þjassi jötunn er nefndur sem “grjót-niðaður”78    

Tvennt annað má nefna, hvort tveggja myndræns eðlis. Annars vegar er um 

að ræða grip sem nefnist Franks casket.  Það er skrín eða lítil kista sem talin er 

gerð um aldamótin 700 eftir krist. Upphaflega hefur hún verið mikið skreytt og lögð 

eðalmálmum en eftir eru aðeins hinar útskornu myndir á hliðum og loki hennar. Þar 

af eru tvær sem telja má að séu gerðar undir áhrifum sagnarinnar um Völund.  Á 

loki hennar er þannig mynd af bogmanni sem nefndur er Aigili ( Egill ) þar sem 

hann berst með boga sínum gegn her manns, en inni fyrir konungsgarði liggur 

Ailrun ( Ölrún ). Yfir bardaganum flýgur svo maður ( Völundur) og hafa sumir séð á 

myndinni belg þann er hann átti að hafa haft undir hendi sér samkvæmt Velents 

þætti í Þiðreks sögu.  Á hlið kistunnar er mynd sem sýnir smið sem talinn er vera 

Wayland, enska útgáfan af Völundi, þar sem hann stendur við steðja, en undir 

steðjanum er höfuðlaus búkur. Hinum megin steðjans standa svo tvær konur og 

                                            
77 Sjá Bæksted,Anders. Goð og hetjur í heiðnum sið,  224.  
78 Sjá Bugge, Sophus.”The  Norse lay of Wayland (“Vølundarkviða”) and its relation to English 
tradition”,     314 
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réttir önnur þeirra ( Böðvildur) honum hring.   Þar má einnig sjá mynd af bróður 

Völundar, hinum slynga bogamanni Agli, þar sem hann skýtur örvum að hinum 

fljúgandi Völundi, sem var reyndar með blóð í belg undir hendi.  

 

Hitt er steinn sem fannst í Ardre á Gotlandi og talinn er frá níundu eða 

tíundu öld.79 Þar eru á ristar myndir og má með góðum vilja sjá herbergi sem eftir 

verkfærum að dæma er smiðja og eru þar tveir höfuðlausir búkar undir gólfinu eins 

og í Völundarkviðu.  

III.3.	Minni	tengd	Völundarkviðu	í	seinni	tíma	þjóðsögum	og	ævintýrum	

Áhrif Völundar og annara smiða, minnið um smiðinn haga sem býr til töfragripi, 

gætti víða í sögum og ævintýrum fram eftir öldum og gætir enn. Þá eru önnur minni 

sem eru hluti af Völundarkviðu sem ganga í gegnum sögur síðar. Þar má t.d. nefna 

drottninguna illu og öfundsjúku sem er mjög algeng i ævintýrum. Yfirleitt er hún 

einnig fjölkunnug eða göldrótt sem hún notfærir sér óspart þegar hún þarf að losa 

sig við keppinauta sína sem eru oftar en ekki stjúpbörn hennar.  Stjúpa Mjallhvítar 

er sjálfsagt þekktasta dæmið af þessum toga. Þessi illa drottning eða norn sést líka 

víða í sjónvarpsþáttum og bíómyndum nútímans  þar sem sjá má konu notfæra sér 

öll brögð eða ”galdra” sem hún kann til að losa sig við óæskilega aðila. Þar má 

segja að hún ”sneiði þá sina magni”, þó ekki í bókstaflegum skilningi. Minnið um 

svanameyjuna og hamskiptin heldur einnig áfram í óteljandi sögum og ævintýrum. Í 

sögum Grímsbræðra má einnig lesa að svanameyjar leggi álftarham eða álftarhring 

sinn á ströndina þegar þær baða sig og með því að ræna ham eða hring megi ná 

valdi yfir þeim.80  Afbökun á þessu minni er svo þegar einhver er rændur öllum 

fötum sínum á meðan hann gengur til lauga, eins og til dæmis í Stígvélaða 

kettinum. Einnig kemur víða fyrir einhver sem er í álögum, í öðrum ham, og kemst 

úr álögum þegar ákveðnum skilyrðum hefur verið uppfyllt, en álögin sjálf eru oftar 

en ekki til komin vegna afskipta eða óhlýðni gagnvart hinu guðlega, því sem er 

æðra. Gott dæmi um þetta er Fríða og dýrið, en þar má einnig finna minnið um það 
                                            
79 Sjá Jón Helgason. Tvær kviður fornar ( Völundarkviða og Atlakviða með skýringum), bls.30. 
80 Sjá Holmström, Helge. Studier över svanjungfrumotivet i Volundarkviða och annorstädes,128. 
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að dóttir eða sonur er tekinn, til fanga þó frekar en af lífi, til að bæta fyrir misgjörðir 

föðurins, svipað og Böðvildur þarf að gjalda fyrir gjörðir Níðaðar. Svo má líka 

minnast á atriðið úr Velents þætti þegar þjónustustúlkan fer með hringinn til 

Völundar en hann fæst ekki til að gera við hann fyrr en Böðvildur kemur sjálf, en 

hún minnir óneitanlega á svipað atriði í Svínahirðinum eftir H.C. Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[32] 
 

IV.	Nánari	athugun	á	nokkrum	efnisþáttum	Völundarkviðu	

IV.1.	Konur		í	Völundarkviðu	og	staða	þeirra	

Konur skipa nokkuð stóran sess í eddukvæðunum. Þótt hlutfall þeirra kvæða sem 

eru ort um eða í orðastað kvenhetju eða ásynju séu í nokkrum minnihluta er ljóst 

að þær eru oft ómissandi þáttur í framvindu sögunnar, ef ekki beinlínis 

örlagavaldar. 

Eins og bent hefur verið á, er eitt af einkennum Völundarkviðu sú staðreynd 

að konur spila þar stórt hlutverk.81 Þar má finna þrjár konur sem hafa mikil áhrif á 

Völund, hver á sinn hátt.  Þetta eru: Svanameyjan, kona Völundar; drottningin, 

kona Níðaðar og Böðvildur, dóttir konungs. 

IV.1.1.	Þrjár	konur	

IV.1.1.1.	”Mér	leiðast	svo	eldhúsverkin..”			‐	Svanameyjan		

Sögnin um konu (stundum reyndar líka karls) í fomi einhvers dýrs sem maðurinn 

fangar, giftist og á börn með er ævagömul. Má án efa telja hana til eina af 

frumsögunum þar sem hún er augljós tákngervingur náttúrunnar og snýst sagan 

um viðleitni mannsins til að hafa stjórn á henni, en slík minni ganga aftur og aftur í 

sögum gegnum aldirnar. Á seinni tímum er þetta algengt minni í ævintýrum og 

þjóðsögum og nægir í því samhengi að benda á söguna af selkonunni sem kemst 

að lokum til sinna. 

Hvað varðar minnið um svanameyjuna sérstaklega, þá eru ýmis 

landfræðileg rök sem benda til uppruna svanameyjasagna í Asíu eða á Indlandi, 82 
83 en  ljóst er að svanir hafi þótt merkilegir eða mikilvæg dýr þar sem sagan á 

uppruna sinn.84  Margar útgáfur eru til þar sem svanameyjunum bregður fyrir en 

þær eru skiljanlega breytilegar eftir löndum. Svanameyjan er þó ekki yfirnáttúruleg í 

                                            
81 Sjá t.d. Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”, 16.   
82 Sjá Guðrún Þórðardóttir. “Svanameyjar í Völundarkviðu”, 73. 
83 Sjá Holmström, Helge. Studier över svanjungfrumotivet i Volundarkviða och annorstädes,112. 
84 Sjá Motz, Lotte.”New thoughts on Vǫlundarkviða”, 56. 
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venjulegum skilningi eins og álfar,85 heldur eru farfuglar eða farkonur þessar fremur 

tákn fyrir hringrás náttúrunnar því þær koma og fara á sama hátt og allt kvikt lifir og 

deyr. Af brotthvarfi þeirra má líka lesa eins konar ótta við missi, að eftir sjö feit ár 

komi sjö mögur.  

Svanameyjarnar verða mennskar í útliti þegar þær skipta um ham og fara úr 

álftarhamnum.86 Hamskipti, sem eru mjög algeng í sögum um víða veröld, tengjast 

í fornum trúarbrögðum hugmyndum um endurtekna hringrás lífs og dauða; dýrið 

kastar af sér hamnum og rís á ný, endurfæðist.  Þessi hugmynd ómar svo kannski í 

hugmyndum manna um hinn jarðneska líkama sem einhvers konar ham sem menn 

varpa af sér að loknu þessu jarðlífi og fæðast að nýju.87 Athygli vekur þó að aðeins 

er minnst á álftarhami í lausmálskaflanum, formálanum, en ekki í kviðunni sjálfri.88 

Einnig má nefna að bræðurnir taka ekki álftarhami svanameyjanna og það er því 

ekki ”fundur þeirra á ný” sem gerir þeim kleift að fljúga brott heldur er það eðli 

þeirra sem veldur því.  

Svanameyjarnar laða til sín mennina og eru hjá þeim sjálfviljugar í sjö ár 

áður en þær vilja fara annað, sem þær gera óáreittar. Það eru því ekki bræðurnir 

sem “fanga” þær eða taka hami þeirra eins og í ævintýrunum og þeim er ekki 

haldið nauðugum í hjónabandi. Hins vegar eru þær “nauðugar” á vissan hátt, þær 

eru heftar, og eru að reyna að beygja eðli sitt undir reglur og formfestu 

hjónabandsins/ samfélagsins. Þeim tekst það í þennan tíma, sjö ár, en eftir það 

verða þær óánægðar og eru knúnar af eðlinu til að fara af stað að nýju.  Þar sem 

bræðurnir neyða ekki svanameyjarnar til að vera hjá þeim, eru þær því ekki fangar 

í sama skilningi og Völundur síðar, þótt þær hafi verið sjálfviljugar í “ánauð 

samfélagsins“.89 

Kannski eru svanameyjarnar líka endurómur af gyðjuátrúnaði og 

mæðraveldi, þar sem konurnar koma og fara eins og þær vilja, taka sér þá menn 

                                            
85 Sjá Holmström, Helge. Studier över svanjungfrumotivet i Volundarkviða och annorstädes ,107. 
86 Sjá Holmström, Helge. Studier över svanjungfrumotivet i Volundarkviða och annorstädes,125. 
87 Sjá Guðrún Þórðardóttir.”Svanameyjar í Völundarkviðu”, 73. 
88 Sjá Guðrún Þórðardóttir.”Svanameyjar í Völundarkviðu”,  76. 
89 Sjá nánar Dronke, Ursula. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 255-6. 
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sem þær vilja en aðeins svo lengi sem þær sjálfar vilja.  Í upphafi kviðu eru þær 

sterkir einstaklingar sem ráða sér sjálfar, það eru ekki mennirnir sem halda þeim, 

né virðast þeir hafa haft mátt eða afl til að halda þeim. Þær eru því eins konar 

táknmynd náttúrunnar að því leyti að ómögulegt er að beygja hana undir sig þótt 

reynt sé.  

Í kviðunni fljúga meyjarnar yfir myrkviðinn en myrkviðurinn er hér, eins og 

lesa má í skýringum Jóns Helgasonar,90 tákn fyrir landamæri eða skil tveggja 

landssvæða. Þessi skil mætti líka túlka sem skil tveggja heima og undirstrika þau 

“annars heims” náttúru svanameyjanna, þær eru öðruvísi, annars konar, og fljúga 

inn í þennan heim frá öðrum, eins og valkyrjur þegar þær vitja víga. 91 Auk þeirrar 

staðreyndar að þær fljúga, má benda á að bæði í formálanum og í kvæðinu sjálfu 

er þess getið að konurnar/drósirnar spunnu lín, og tengir það þær óneitanlega líka 

við valkyrjuhugmyndina ef litið er á vefinn sem örlagavef; þær eru að vefa örlög 

manna, ef til vill Völundar og bræðra hans.92 Norrænir men hafa þekkt valkyrjurnar 

og þeim sem ritaði formálann hefur þótt eðlilegt að tilgreina að svanameyjarnar 

væru valkyrjur þótt þess sé hvergi getið í kvæðinu sjálfu. Áheyrendum hefur altént 

ekki þótt skrýtið að þær væru svo nefndar, því hið forna minni um svanameyjarnar 

hefur á þeim tíma sem kviðan var sett saman verið farið að blandast hugmyndum 

um valkyrjur. Því var ekki óeðlilegt fyrir áheyrendur að heyra um þær í kvæði á 

þennan hátt.93 Valkyrjur, eins og svanameyjar, voru þó ekki auðbeygðar undir 

hjónabandsánauð og ekki skrýtið að þær skyldu taka flugið að ákveðnum tíma 

liðnum til að öðlast fyrra frelsi á ný.  

Svanameyjan / valkyrjan er eins og áður sagði tákn náttúrunnar sem 

maðurinn ræður ekki yfir þrátt fyrir tilburði í þá átt; hún fer sínu fram. Koma hennar, 

vera og brottför eru algjörlega á hennar forsendum og fylgir hún þar eðli sínu, 

persónugert í farfuglinum sem fylgir náttúrulegu eðli sínu; hún er náttúran. 

                                            
90 Sjá Jón Helgason,ritstj.Tvær kviður  fornar  ( Völundarkviða og Atlakviða með skýringum), 55. 
91 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 255. 
92 Sjá Motz, Lotte. “Sister in the cave”,176 o.á. 
93 Sjá Guðrún Þórðardóttir.”Svanameyjar í Völundarkviðu”, 73-74. 
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IV.1.1.2.	”	Spegill,	spegill,.....”	–	Drottningin	

Minnið um hina vondu drottningu virðist vera ævagamalt og lífsseigt fram á okkar 

daga. Úr ævintýrunum er drottningin í Mjallhvít frægasta dæmið, en einnig hún 

notaði galdramátt sinn til illra verka vegna afbrýðissemi sinnar líkt og drottningin í 

Völundarkviðu. Drottningin er þar nefnd ”kunnig”,  það er forspá eða göldrótt, og 

þar af leiðandi samkeppnisaðili Völundar í kunnáttu. Því er hún að ryðja keppinauti 

úr vegi er hún lætur svipta hann sina magni og færa hann í sævar stöð.94  

Drottningin er með í ráðum við konung þegar örlög Völundar eru ákveðin, 

ekki ósvipað og aðrar drottningar í gegnum söguna svo sem þegar drottning 

Heródesar lætur Salóme dóttur sína biðja um höfuð Jóhannesar skírara sem laun 

fyrir dans sinn. Sem dæmi um síðari tíma sögu má benda á drottninguna í Makbeð 

eftir Shakespeare sem eggjar mann sinn áfram í ódæðisverkum og drottinssvikum 

til þess að öðlast völd. Drottning Níðaðar gegnir einnig ákveðnu hlutverki í sögunni, 

og kannski má segja að hún sé á vissan hátt málpípa samvisku konungs, ekki 

ósvipað og áðurnefnd drottning í Makbeð er þegar hún iðrast gjörða þeirra.95   

Drottningin er látin vera ímynd þess versta í konunni,96 og er í raun tákn 

andstæðings karlmannsins sem hann á í stríði við og í Völundarkviðu kemur hún 

honum bókstaflega á kné með því að láta ”svipta hann sina magni” svo hann geti 

ekki gengið. Hún er kannski að einhverju leyti endurómur af Evu sem ”eyðileggur” 

allt fyrir manninnum og gerir þau útlæg úr paradís. Hún er hin illa norn, enda er hún 

”fjölkunnig” eða göldrótt. Minnið um drottninguna er þannig minnið um konuna sem 

geldir manninn, yfirleitt ekki bókstaflega, þó höggvi nærri í Völundarkviðu, en heftir 

hann og drepur sjálfstæði hans.  

 

 

                                            
94 Sjá Motz, Lotte. “New thoughts on Vǫlundarkviða”, 63. 

95 Sjá Bouman,A.C.”On Vǫlundarkviða”, 171. 
96 Sbr. Mckinnel, John. „The context of Vǫlundarkviða“, 19:  “ The queen is observant, ruthless and 
vindictive, “    
 



[36] 
 

IV.1.1.3.	Böðvildur	

Þriðja konan í sögunni er Böðvildur, dóttir konungs. Völundur flekar hana og 

gerir henni barn. Hún virðist á vissan hátt gráta Völund, þótt hann hafi neytt hana til 

fylgilags, og í Þiðreks sögu eigast þau að lokum, enda er hún liður í uppruna Vidga, 

kappans mikla. Hún er því tekin nauðug af Völundi, álfinum, og ekki sú fyrsta né 

síðasta sem hefur legið hjá guði eða hálfguði og orðið þunguð; nægir þar að nefna 

grísku goðafræðina. 

Sé drottningin táknmynd þess versta í konunni, frá sjónarhóli karlmannsins 

að sjálfsögðu, þá er Böðvildur alger andstæða. Hún er eins konar tákn sakleysis, 

madonnunar kannski, sem maðurinn ræður með réttu yfir og er á réttum stað í 

hans heimi. Hún er hvorki sjálfstæð og sjálfri sér nóg eins og svanameyjarnar né 

heldur ill eins og nornin /drottningin. 

Böðvildur er þannig, öfugt við náttúruímynd svanameyjanna, táknmynd 

samfélagsins, konu sem hægt er að beygja undir sig og er orðin undirgefin, sem 

virðist vera réttlát staða að mati höfundar. Hún er því tákn hinnar “tömdu” konu 

sem karlmaðurinn hefur brotið til hlýðni og hann getur farið með að vild, um leið og 

hann hefnir sín á konum almennt, fyrst hann gat ekki hefnt sín á þeirri sem hefti 

hann né þeirri sem yfirgaf hann. 

IV.1.2.	Tvær	brúðir;	sama	konan	?	

Augljóst er að Böðvildur og svanameyjan eru ekki ein og sama konan, en þær eru 

vissulega tvær hliðar á sama peningi ef svo má að orði komast. Völundur eignast 

svanameyjuna en hún yfirgefur hann. Hann reynir að seiða hana til sín en fær í 

staðinn aðra konu, þ.e. Böðvildi, sem hann vissulega viðurkennir sem brúði sína, 

samanber  erindi 33, þótt hann yfirgefi hana svo, m.a.s.“ barni aukna”. Segja má 

því að Völundur láti Böðvildi gjalda þess sem kona hans hafði gert á hlut hans 

þegar hann svíkur hana af því hann kemst ekki í tæri við hina. Hringnum er þannig 

lokað um kvennamál Völundar; kona svíkur hann og hann svíkur konu. Ekki er 

heldur of langt seilst þó hér sé aftur minnst á Adam og Evu og fleiri sagnir þar sem 

konan ”svíkur” manninn og hann á (réttlátra) harma að hefna.   
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Svanameyjan og Böðvildur eru tvær birtingarmyndir á konunni, brúði 

Völundar, og eru eins konar táknmyndir mismunandi eiginleika hjá konum almennt 

frá hendi höfundar. 

IV.1.3.	Viðhorf	til	kvenna	í	Völundarkviðu	

Eins og sjá má af formála kviðunnar og minnst var á hér áður hefur hugmyndum 

manna, um svanameyjarnar annars vegar og valkyrjur hins vegar, verið farið að slá 

saman og eiginleikar þeirra yfirfærst á hvor aðra.97 Hér má því lesa þróun 

mannkynssögunar ef vill, sé litið  á svanameyjarnar sem tákn fyrir hið gamla 

mæðraveldi því þær velja sér maka og eru sterkari aðilinn. Böðvildur er hins vegar 

tákn konunnar sem karlmaðurinn hefur brotið til hlýðni í samræmi við lögmál 

feðraveldisins. 

Ef á heildina er litið mætti jafnvel halda því fram að höfundur textans hafi 

haft litlar mætur á kostum kvenna og því rökrétt að álykta sem svo að hann hafi 

verið karlmaður.98 Ekki skal þó farið út í getgátur um persónulega sögu höfundar 

og ástæðu þess að hann ritar gegn konum, en spyrja mætti sig; er hann að hefna 

sín á konum vegna þess að hann var sjálfur svikinn eða yfirgefinn af konu; kannski 

móður sinni? Tortryggni í garð kvenna eða jafnvel kvenhatur er svo sem ekki nýtt 

af nálinni í ýmsum eldri ritum og gefin dæmi til að réttlæta hana. Má sjá þess stað í 

Biblíunni víða, til dæmis í Orðskviðum Salómóns og einnig í Predíkaranum þar sem 

sagt er að “konan sé bitrari en dauðinn”.  Þessarar tortryggni gætir einnig í 

Völundarkviðu, en þessi tortryggni í garð kvenna gæti líka stafað af hræðslu 

höfundar eða karla þess tíma við mátt kvenna, og þá kannski sérstaklega á sviði 

galdra.  Viðhorfið gagnvart konum og (galdra)mætti þeirra virðist því vera neikvætt 

en jákvætt í garð Völundar þar sem hann flýgur á braut.  

Um stöðu kvenna í Völundarkviðu má því segja að þótt hlutur þeirra í 

atburðarásinni sé talsverður þá er viðhorf til þeirra oft á fremur neikvæðum nótum. 

                                            
97 Sjá Motz, Lotte. “Sister in the cave”, 176. 
98 Sjá Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”,14 . 
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IV.2.	Smiðurinn		

”The art of the smith is a mystery that invests him with menace and awe. He is in 

command of the supernatural forces of fire and metal:  a nature distinct from that of 

other men.” 99  

IV.2.1.	Forsaga	smiðsins	og	guðleg	staða		

Líkt og með minnið um svanameyjuna og sögur tengdar henni er minnið um 

smiðinn slynga víða þekkt úr sögum úr goðafræði ýmissa þjóða sem og sögum.  

Minnið um hinn haga smið með yfirnáttúrulega eiginleika kom fram áður en 

farið var að vinna járn úr jörðu, þannig að fyrst var hann smiður sem vann í önnur 

efni, en síðar meir er hann ávallt tengdur járnsmíði.100 Þeir sem gátu þannig 

skapað eitthvað úr engu svo að segja, það er smíðað gripi úr hinum ýmsu efnum 

náttúrunnar, voru á vissan hátt álitnir “yfirnáttúrulegir”.101 Smiðurinn sótti ekki bara 

efnivið sinn í jörðu heldur líka andlegan styrk, og verður með tímanum íbúi 

jarðarinnar og tákn hennar, náttúrunnar.     

Náttúran er móðir og smiðurinn er eins konar ljósmóðir þegar hann tekur á 

móti efninu/ gripunum úr “kviði” hennar svo að segja.  Hann getur þannig líka haft 

áhrif á og jafnvel stjórnað gangi náttúrunnar, og þar af leiðandi er ekki erfitt að 

ímynda sér að einmitt þetta hlutverk, hlutverk smiðsins, hafi fengið “guðlega” stöðu 

ekki síður en þeir guðir sem stjórnuðu gangi himintungla eða árstíða.  Vegna þessa 

hefur hann án efa verið mikils metinn innan samfélagsins og merki um að hann hafi 

gegnt stöðu græðara og prests þar sem hann var í nánari tengslum við náttúruna 

og þau öfl er stjórnuðu henni.102        

Smiðir, að Völundi undanskildum, eru sjaldnast söguhetjur eigin sagna, 

heldur þjóna yfirleitt því hlutverki í sögunni að útskýra tilvist ákveðinna gripa sem 

                                            
99 Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 260. 
100 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean      smith (A study in folklore),  79. 
101 Sjá Motz, Lotte. “New thoughts on Vǫlundarkviða”, 51-2. 
102 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore),  6.      
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sökum ágætis síns geta aðeins hafa orðið til við guðlega íhlutun.103. Oftar en ekki 

eru þessir gripir gæddir töfrum; sverðin bíta járn og stein og brynjur þola atgang 

beittustu sverða; að ekki sé minnst á gripi guðanna eins og Skíðblaðnis, og 

Draupnis, hringsins sem gat af sér níu aðra níundu hverja nótt.  Einnig Völundur 

smíðar hringa sem eiga að seiða konu hans aftur til hans, sérstaklega einn þeirra, 

og er hann því sannkallaður töfragripur. Þar sem smiðir gerðu gripi sem konungar/ 

æsir vildu og gátu styrkt stöðu þeirra, stundum jafnvel viðhaldið heimsmyndinni, fól  

það líka í sér að þeir, smiðirnir, gátu valdið falli þeirra.104   

Vegna þessarar stöðu sinnar, að búa yfir “yfirnáttúrulegum” hæfileikum og 

smíða töfragripi getur meira en verið að smám saman hafi læðst inn öfund í garð 

þeirra sem það gátu. Þetta gæti hafa orðið til þess að tortryggja smiðinn og gera 

hann að illum galdramanni frekar en velviljuðum smið. Því var kannski ekki 

óeðlilegt að hann hafi orðið fyrir barðinu á slæmri auglýsingaherferð svo að segja, 

þannig að bæði útlit hans, eðli og innræti hafi versnað til muna í hugum folks þegar 

samdar voru sögur um hann sem guð eða hálfguð.105   

IV.2.2.	Hagir	smiðir	–	dvergar	og	álfar	

“The dwarfs thus represent the north-Germanic form of the subterranean artisan.”  
106  

Dvergar og álfar eru fölnuð og kraftminni birtingarmynd smíðaguðsins í norrænni 

goðafræði, þar sem þeir koma iðulega við sögu við gerð ýmissa töfragripa. Álfar og 

dvergar eru af tveimur ólíkum kynstofnum en með tímanum hafa hugmyndir manna 

um dverga annnars vegar og dökkálfa hins vegar blandast saman. Í Snorra-Eddu  

er talað um ljósálfa og dökkálfa. Þeir fyrrnefndu eru óumræðilega fallegir og góðir, 

en þeir síðarnefndu dökkir og ljótir og kannski þess vegna sem ruglingurinn varð, 

                                            
103 Sjá Motz, Lotte.”New thoughts on Vǫlundarkviða”, 59. 
104 Sjá Einarson, Leif.”Which came first – the smith or the shaman? Vǫlundarkviða, craftspeople and 
central place complexes”, 227. 
105 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore), 13. 
106 Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the subterranean 
smith (A study in folklore), 6. 
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þótt ekki sé beinlínis vikið að ljótleika dverga í fornkvæðum.107 Þá búa dökkálfar 

neðanjarðar rétt eins og dvergar sem einnig eiga heimkynni sín neðanjarðar, í helli, 

steini eða fjalli, og tengjast þannig jörðinni nánum böndum. Enda skapa þeir gripi 

sína úr efni sem þeir sækja í iður jarðar og því eðlilegt að þeir búi jafnvel í henni og 

rökrétt fyrir þá “alvöru” smiði sem goðafræðin byggir á að vera nálægt efninu.  Í 

skáldskap er þannig oft vísað til heimkynna þeirra í kenningum, samanber Regins 

skáli = steinn. Álfurinn Alvíss segist einnig búa í jörðu undir steini í Alvíssmálum.  

Dvergar eru einatt taldir búa yfir sérstökum eiginleikum, þeir eru taldir 

skapandi og margir þeirra vitrari en gengur og gerist. Þá eru þeir göldróttir sem er 

framlenging þess “galdurs” að geta skapað gripi úr “engu”.  Þeir voru líka ábyrgir 

fyrir skáldamjöðnum og eins voru þeir græðarar góðir.108 Þrátt fyrir að vera vel 

lagðar hendur við hið skapandi virðast þeir ekki hafa átt hylli hins kynsins að fagna, 

og þarf einhver klókindi, brögð eða jafnvel greiðslu til.109  Völundur, sem álfur og 

smiður, er því einn um að hafa átt nokkurn veginn farsæl samskipti við konu, þótt 

hún hafi að vísu yfirgefið hann. Dvergar virðast heldur ekki fjölga sér á hefðbundinn 

hátt, og lítið virðist líka spyrjast til þeirra við athafnir daglegs lífs. Hlutverk þeirra í 

sögum er oftar en ekki bundið við að framleiða gripi hetjunnar sem eru töfrum 

gæddir eða miðla þekkingu, þekkingu sem er þannig annars heims þar eð dvergar 

og álfar voru annars kyns og guðlegir, að minnsta kosti í eina tíð.   

Þannig er það í Velents þætti til dæmis því þar kenna dvergarnir Völundi iðn 

sína uns hann er orðinn þeim fremri. Þannig er það einnig í ýmsum sögum í 

Fornaldarsögum Norðurlanda þar sem dvergurinn, goðmagnið, er aflið sem kemur 

með smíðisgrip hetjunnar inn í söguna, samanber sverðið hans Sigurðar 

Fáfnisbana sem Reginn smíðaði. Athygli vekur þó að dvergar eru einatt drepnir 

eftir að hafa komið gripunum af sér eða þá komið þekkingunni áfram, oftar en ekki 

með gripum sem þeir eða aðrir dvergar hafa smíðað sjálfir. Þannig drepur Völundur 

                                            
107 Sjá Motz, Lotte. “Of Elves and Dwarfs”,111. 
108 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore), 95-7. 
109 Sbr. Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean  smith (A study in folklore),113: ”Dwarfs do not have a happy time with women” 
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dvergana með Mímungi í Velents þætti í Þiðreks sögu, en einnig má nefna Suttung 

og fleiri. Dvergar sem smiðir eru í sögum oft mjög ágjarnir/ fastheldnir á gripi sína 

og fé eins og sjá má í Reginsmálum til dæmis og svo er einnig um smiðinn Völund. 

Hann er ævareiður yfir því að gripir hans hafa verið teknir af honum.    

IV.2.3.	Smiðurinn	Völundur	

Eins og áður segir voru hugmyndir manna um dverga og dökkálfa farnar að 

blandast saman á þeim tíma er kviðan var samin og Völundur geldur þess. Hann er 

“vísir álfa” og meistarasmiður eins og álfar voru einhvern tíma í fyrndinni, sennilega 

fyrr en dvergar, og hann ber með sér mörg útlits-og eðliseinkenni sem tengjast 

dvergum. Völundur er vissulega ekki dvergur og hann býr ekki neðanjarðar eða í 

steini, en hann býr samt afskekkt, í Úlfdölum. Í Velents þætti í Þiðreks sögu nemur 

hann hins vegar iðn sína af hendi dverga sem búa í steini eða fjalli.   

Fundur ýmissa fornleifa styðja kringumstæður Völundar sem smiðs í 

kviðunni, því af þeim má ráða að smiðir og handverksmenn mynduðu oft eigin 

samfélög, gjarnan í nágrenni við vatn sem var þeim nauðsynlegt við framleiðslu 

þeirra. Þannig eru Völundur og bræður hans tákn um slíkt samfélag 

handverksmanna og túlka má persónu Níðaðar sem tákn um valdastéttina sem 

færir sér þekkingu þeirra í nyt og níðist jafnvel á þeim.110  Það að Völundur situr 

einn í Úlfdölum gæti því verið endurómur þess staðreyndar að smiðir, líkt og aðrir 

handverksmenn lifa aðskildir frá hinu almenna samfélagi sakir eðlis starfs þeirra. 

Það er þó líka endurómur þess að Völundur er annars kyns, annars eðlis, hann er 

guðlegur að einhverju leyti.111  

Bent hefur verið á að líkindi séu með Völundi og shaman eða töframanni, 

ekki síst Óðni.  Þá er smiðurinn handhafi yfirnáttúrulegra krafta sem hann hefur 

öðlast við það að ganga í gegnum einhverja þolraun. Sú þolraun hefur líka í 

flestum sögnum með sér einhvers konar afmyndun eða afskræmingu í útliti sem 

gerir smiðinn öðruvísi en annað fólk. Óðinn missir auga, Hefaistos er bæklaður og 

                                            
110 Sjá Einarson, Leif. ”Which came first – the smith or the shaman? Vǫlundarkviða,craftspeople and 
central place complexes”,225. 
111 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems,  261. 
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Völundur er sneiddur sina magni. Þetta er raun sem þeir verða að ganga í gegn til 

að öðlast þessa þekkingu á leyndardómum sköpunar og smíði. Þannig öðlast þeir 

smíðagáfuna. 

IV.2.4.	Smíðagáfan		

Ákveðnir gripir sem voru gæddir sérstökum, næstum því yfirnáttúrulegum 

eiginleikum voru taldir komnir frá guðunum til að útskýra tilveru þeirra. Þannig berst 

sjálf smíðgáfan líka frá Völundi til mannanna gegnum Vidga og þar með er tilvist 

hennar í mannlegu samfélagi útskýrð.  

Með því að gera Böðvildi barn og farga konungssonunum tveimur má segja 

að Völundur sé í raun að rjúfa erfðaröðina og koma sínu afkvæmi á veldisstól. 

Hann bindur með því enda á ættarveldi Níðaðar og kemur sínum genum og 

væntanlega sinni þekkingu áfram og tryggir afkomu þess. Sem táknmynd er svo 

auðvelt að lesa úr þessu hvernig þekking berst frá hinu yfirnáttúrulega  til 

mannanna. Um það má lesa í Velents þætti Þiðreks sögu, þegar jötnasonurinn 

Velent nemur list sína af dvergum sem eru “annars heims” ekki síður en álfar og í 

raun  hálfguðir í stöðu sinni.  

Smíðagáfan er enn til staðar og  í samfélagi nútímans er hún öðru fremur í 

höndum listamanna. Þeir eru á vissan hátt arftakar dverganna og álfanna og eru 

tignaðir sem slíkir, eins konar hálfguðir, eða að minnsta kosti æðri en hinn 

venjulegi maður og um þá gilda aðrar reglur. Þeir þurfa ekki að fylgja venjum og 

siðum hins venjulega, smáborgaralega samfélags og þeim er, líkt og guðunum, 

fyrirgefið ýmislegt það sem öðrum liðist ekki. Listamenn nútímans eru ekki síður 

galdramenn en smiðirnir og smíðaguðir til forna, þeir ná að fanga eitthvað sem 

öðrum er hulið. Þeir hafa þessa óútskýrðu gáfu, smíðagáfuna, og þannig geta þeir 

skapað listaverk, gripi og gersemar, sem öðrum er ómögulegt. 

IV.3.	Hringurinn	í	Völundarkviðu		

Hringir koma víða fyrir í fornum kvæðum og sögum og má þar að nefna hringinn 

Draupni sem gat af sér aðra hringi níundu hverja nótt. Einnig er eftirminnilegur 

hringurinn Andvaranautur sem ber með sér bölvun og veldur að lokum falli 
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Sigurðar Fáfnisbana og ættar hans svo sem lesa má um í Völsungasögu til dæmis.  

Sá hringur var einnig stolinn af högum smiði, dvergnum Andvara, sem líkt og 

Völundur hefnir sín á þeim sem tekur eigur hans.112  Brotnir hringar koma einnig 

víða fyrir í fyrri tíma sögum og má þar benda á hringinn í draumi Guðrúnar í 

Laxdælu. Sem dæmi um öfugt minni, eða hring sem þarf að brjóta eða eyðileggja, 

má nefna hringinn eina í Hringadróttinssögu Tolkiens.  

Hringurinn er mikilvægur í Völundarkviðu og eitt af þeim atriðum sem 

mönnum hefur orðið starsýnt á, enda gengur hann í gegnum alla kviðuna og leiðir 

bæði til bindingar og lausnar, Völundar og annarra.  

Eftir að konur þeirra bræðra eru horfnar á braut og þeir Egill og Slagfiður 

hafa farið að leita þeirra, situr Völundur í Úlfdölum og bíður. Bið hans er að mörgu 

leyti rökrétt, því auðvitað hlýtur farfuglinn að snúa aftur að ákveðnum tíma liðnum 

og best að bíða hans þar, í stað þess að elta hann. Meðan hann bíður smíðar hann 

gripi, hringi, og þá sérstaklega einn hring sem er galdragripur til að seiða aftur til 

hans svanameyjuna, konu hans. Hann er í þessu hlutverki líkur shaman eða 

galdramanni sem býr yfir yfirnáttúrulegum eiginleikum en sem álfur hefur hann 

auðvitað þessa hæfileika líka. Völundur sendir þannig skilaboð eða sendingu út í 

alheiminn um að skila sér aftur konunni sinni.  

Segja má svo að það skili honum aftur konu, bara ekki þá réttu, því líta má á 

Böðvildi sem aðra birtingarmynd konu hans, sem hringinn ber í 17.erindi.  Enda 

lítur hann svo á sjálfur samanber erindi 33. Eins og hringurinn er táknrænn fyrir 

tengingu Völundar við konu hans er það tenging sem færist yfir á Böðvildi. Þegar 

hann lagar hringinn fyrir hana er hann í raun að fullkomna tenginguna og binda 

hana við sig; hún er þannig orðin brúður hans og framhaldið, að barna hana, í raun 

eðlilegt frán hans sjónarhóli.113 Í þeim skilningi er hringurinn töfrahringur. Völundur 

hefur með honum seitt konuna til sín og Böðvildur er því á valdi Völundar um leið 

og hún setur hringinn á arm sér. 

                                            
112 Sjá t.d. Grimstad, Kaaren. “The revenge of Vǫlundr”,  192. 
113 Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems, 264. 
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Samhliða því sem smíði hringsins er ætlað að seiða konuna til Völundar er 

það einnnig sú smíði sem verður honum að falli og leiðir til fjötrunar hans, því 

Níðuður fréttir af honum og rænir hann hringnum og frelsinu. Hringurinn er því 

greinilega gæddur ákveðnum eiginleikum og viljaleysi í kviðunni tengt því að vera 

án hans.  Fyrst verður Völundur fyrir því, síðan Níðuður og svo Böðvildur. Á sama 

hátt og Völundur missir mátt sinn og er tekinn höndum er það því missir hringsins 

síðar sem rænir Böðvildi mætti en ekki bjórinn, sem væri þá seinni tíma 

tilbúningur.114   

Hringurinn gegnir einnig mikilvægu hlutverki í uppbyggingu sögunnar eða 

kviðunnar, því hann tengir saman fyrri og seinni hluta hennar, bæði í gegnum 

mætti og máttleysi persóna en einnig í tengslum við konur Völundar. Í fyrri 

hlutanum tengist hann svanameyjunni og í seinni hlutanum gefur Völundur í skyn 

að hringurinn marki brúði hans, Böðvildi, sem taki þá sess konu hans. Kannski má 

því líta á hringinn sem eins konar “bindingu” kvenlegra eiginleika, það er að hann 

geri þá konu sem ber hann að fullkominni, heilli konu. Brotinn hringur táknar þar 

með konu sem ekki er orðin heil, samanber Böðvildi, og þegar hún hefur hann ekki 

er hún viljalaus, hún missir kvenlegan mátt sinn. Á sama hátt mætti ímynda sér að 

sverðið sem Völundur er sviptur feli í sér karlmennsku hans á einhvern hátt sem 

hann öðlast ekki aftur fyrr en hann endurheimtir það eða hefnir missi þess og getur 

því flogið burt.115  

Hugmyndir um guðlegan mátt Völundar eru kannski nokkuð óljósar, og 

kannski er hringurinn líka sá gripur sem gerir honum kleift að fljúga. Þó hann sé 

álfur og þar með guðlegur þurfi hann því hringsins með til flugs, ekki ósvipað og 

hamir eða aðrir gripir gerðu guðum kleift að fljúga. Kannski eru hamskipti því ekki 

ákveðinn búningur heldur eiginleiki sem fylgir ákveðnum hring, galdrahring, sem 

bindur þá væntanlega eiginleika dýranna. Þannig hefur hann falið í sér “flugmátt” 

og verið þannig gripur með töframátt svipað og hamar Þórs og borið með sér 

guðlega eiginleika álfsins Völundar. 
                                            
114 Sjá Haraldur Bessason.”Um Völundarkviðu”,  52 -3 
115 Sbr. Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða, 23: “Just as the ring seems connected with 
female sexuality, the sword may be a virility symbol, “  



[45] 
 

IV.4.		Völundur	og	eðli	álfa	

 Völundur er ”vísir álfa”, hann er konungur, og af Völundarkviðu má því kannski fá 

einhverja mynd af því hvernig samtími höfundar leit á álfa og hvað orðið álfur fól í 

sér á þeim tíma þegar kviðan var rituð.  Þá má rekja sig til baka hvað varðar 

merkingu og stöðu fyrirbæra með því að skoða málið og stöðu orða í því, í föstum 

orðasamböndum og svo framvegis. Varðandi uppruna orðsins álfur hafa tvær 

skýringar verið nefndar og bendir önnur þeirra  til “hvíts útlits” samanber orðið 

albus í latínu.116  

Völundur er álfur og sá eini mikilvægi í eddukvæðunum, það er sá eini sem 

er með eigin sögu. Annars er tiltölulega lítið um álfa í Eddunni og fornsögum. Að 

auki, eins og Ármann Jakobsson hefur bent á, eru álfar afar sjaldgæfir í raunsærri 

sögum Íslendingasagna, svo og Sturlungu og Byskupasögum, og eru þeir þá oftar 

en ekki frekar óljósir í form og gerð.117 Þó kemur fram að ekki beri að brjóta gegn 

vilja álfanna, því þá hljótist illt af. Þar eimir því af þeirri hugsun að mönnum beri 

ekki að vekja reiði guða eða þeirra sem á einhvern hátt teljist til annars heims því 

þá fari illa. Ármann dregur saman niðurstöðu af umfjöllun um álfa í norrænum 

heimildum í nokkra liði  : 

-1. Einhvers konar óljós átrúnaður virðist hafa verið á álfum í heiðni. 

-2. Álfar líkjast mönnum og geta átt mök við þá.  

-3. Uppruni álfa er óljós og sköpunarsaga þeirra óþekkt.  

-4. Álfum má skipta í góða ( fallega) og vonda ( ljóta) .  

-5. Ljósu álfarnir ( sem eru í raun nær álfaeðlinu ?) eru einstaklega fagrir.  

-6. Gefið er í skyn, meðal annars í Alvíssmálum að álfar séu kátir, blíðir og 

jákvæðir; almennt góðir.118 

Álfar eru, þegar minnst er á þá í norrænum sögum, fremur illir en góðir, ekki 

síst þegar áhrif kristninnar gætir meir, og því má segja að þeir sem sögurnar rituðu 

hafi haft neikvætt frekar en jákvætt álit á álfum.  

                                            
116 Sjá Motz, Lotte. “On Elves and Dwarfs”, 94-5. 
117 Sbr. Grimstad, Kaaren.”The revenge of Vǫlundr”, 194: ”there is very little concrete information on 
the beliefs of people regarding elves and dwarfs.” 
118  Sjá Ármann Jakobsson. “ The Extreme emotional life of Vǫlundr the Elf”, 237. 
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Samkvæmt Snorra Eddu eru, eins og áður hefur verið vikið að, til tvær 

tegundir af álfum, dökkálfar og ljósálfar. Dökkálfar búa neðanjarðar og minna því 

um margt á hugmyndir manna um dverga, og virðast oft hafa verið lagðir að 

jöfnu,119 en líklega hefur smíðagáfan tengst álfum fyrst en svo færst yfir á 

dverga.120 Þegar fram i sótti var því ekki gerður munur á dökkálfum og dvergum því 

að báðum flokkum voru eignaðir svipaðir eiginleikar, meðal annars hvað varðar 

yfirnáttúrulega hæfileika, smíðakunnáttu og galdra. Það að dvergar og álfar voru 

öðruvísi en menn, má ætla að hafi í upphafi verið til að marka sérstöðu þeirra hvað 

varðar eðli og eiginleika, jafnvel sérstöðu vegna kunnáttu eða þekkingar sem þeir 

hafi öðlast við sársaukafulla reynslu. Með tímanum hefur þessi sérstaða svo 

útvatnast í það að merkja öðruvísi útlit, jafnvel líkamlegt lýti, ljótleika og minni vöxt 

heldur en hjá mannfólki.121 Dökkálfar og dvergar voru þannig auðkenndir til að sýna 

að þeir væru öðruvísi, frábrugðnir venjulegu mannlegu útliti og innræti.                 

Nokkur dæmi eru úr sögum um að menn hafi mök við álfa; þannig er í 

Þiðreks sögu talað um karlkyns álf sem leggst með konu og í Hrólfs sögu kraka er 

álfkonu nauðgað með örlagaríkum afleiðingum fyrir ætt þeirra sem verknaðinn 

frömdu.122 Völundur álfur á í samskiptum við konur, ekki bara yfirnáttúrulega konu 

eins og svanameyjuna, heldur líka mennska konu Böðvildi, og getur henni barn. Í 

sögum af goðum má lesa það viðhorf að óæskilegt sé að einstaklingar úr 

mismunandi flokkum leggist hjá hvort öðru. Þannig máttu jötnar ekki leggjast með 

ásynjum og augljóst er að álfurinn Völundur eigi ekki að leggjast hjá konungsdóttur 

þótt hann geri það, það sé í raun frávik frá eðlilegum háttum. Spurning er einnig 

hvort Völundur hafi haft nokkurn “rétt” til að leggja lag sitt við svanameyjuna því 

það sé frávik, enda hlaust ekki gott af.123 

                                            
119  Sjá Grimstad, Kaaren. ”The revenge of Vǫlundr”,  195. 
120  Sjá Dronke, Ursula,ed. The Poetic Edda II:Mythological Poems,  262. 
121 Sjá Motz, Lotte. The wise one of the mountain. Form function and significance of the 
subterranean smith (A study in folklore),  118. 
122 Sjá Ármann Jakobsson. “The Extreme emotional life of Vǫlundr  the Elf”, 232. 
123 Sjá Einarson, Leif. “.”Which came first – the smith or the shaman? Vǫlundarkviða,craftspeople 
and central place complexes”, 225. 



[47] 
 

 Álfar og dvergar hafa án efa verið mun máttugri á einhverjum tíma, en hafa 

glatað miklu af þeim mætti á þeim tíma þegar kviðurnar og seinna sögurnar eru 

ritaðar. Í frásögnum af viðskiptum manna og/eða guða við dverga er það iðulega 

dvergurinn sem lýtur í lægra haldi og er jafnvel drepinn, þrátt fyrir að miðla 

þekkingu og/eða gripum til manna. Þegar um álfa er að ræða er þessu öfugt farið; 

það eru álfar sem bera meira úr býtum og snúa á mennina, jafnvel svo þeir hafi 

skaða af. Enda lifir í þjóðtrúnni að ekki beri að vekja reiði þeirra, og lífseig sú trú að 

ekki beri að fara gegn vilja álfa. Er skemmst að minnast allra þeirra vega sem hafa 

verið lagðir kringum álfasteina, lóða sem ekki hefur verið byggt á auk annars.  Það 

er að sjálfsögðu vegna þeirra krafta sem álfum eru og voru eignaðir, að þeir séu í 

raun af guðlegu kyni, varhugavert fara gegn vilja guðanna eða beita þá rangindum 

eins og varð raunin í viðskiptum álfsins Völundar og mannsins Níðaðar. Þettar eru 

því leifar af trú á mátt álfa sem goð með yfirnáttúrulega krafta og Völundur sem 

álfur var þannig goð sem hafði enn þennan mátt. 124 Það kemur berlega í ljós við 

flótta hans, þegar hann “hefst á loft”. 

IV.5	Flug	Völundar	

Eitt snúnasta vandamálið sem menn hafa reynt að finna lausn á snýr að flótta 

Völundar: hvernig flýgur hann á brott?  Nokkrar skýringar hafa verið nefndar og 

skulu þær nú raktar. 

Í fyrsta lagi skýrist flug hans vegna tilkomu þeirra vængja sem hann smíðar. 

Í Völundarkviðu er því ekki lýst berum orðum en með góðum vilja hafa menn viljað 

lesa úr 29. erindi að hann sé búinn að smíða/ gera sér flugham. Í Velents þætti 

Þiðreks sögu er þessu þó lýst og nýtur hann þar aðstoðar Egils, bróður sins og 

bogmanns. Völundur biður Egil að safna fiðri fugla sem hann síðan smíðar sér 

vængi úr og biður Egill fyrst að prófa en segir honum rangt til um hvernig eig að 

bera sig að við að setjast að loknu flugi, til að koma í veg fyri að hann flygi á brott.  

Þessi skýring minnir auðvitað sterklega á Daedalos og vængi hans og er Egill þá í 

                                            
124 Um guðlegt kyn og yfirnáttúrulega eiginleika álfa má t.d. lesa hjá Motz, Lotte. “Of Elves and 
dwarfs”, 99 o.á. 
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hlutverki Ikarosar sem “hrapar” því hann kann ekki með gripina að fara. Egill bíður 

þó ekki bana af, þótt stolt hans bíði nokkurn hnekki. Þessi skyring gerir ráð fyrir 

Völundi sem manni, vissulega hinum hagasta, en ekki yfirnáttúrulegri veru sem 

getur hafist á loft af eigin rammleik. Völundur er því í þessari mynd komin lengra frá 

eðli sínu og eiginleikum en í Völundarkviðu. 

Í öðru lagi hafa men leitt getum að því að hringurinn sé hér orsakavaldur; að 

Völundur geti flogið með aðstoð hringsins. Hringurinn hefur þennan flugmátt, 

væntanlega af því að hann er hringur svanameyjarinnar, eða þá vegna þess að 

hann, eða galdur hans, er fullkomnaður eftir að Böðvildur (les : kona Völundar) 

hefur borið hann. Það þurfti því sameininguna til, Völundar og konunnar, til að 

hringurinn öðlaðist galdramátt sinn. Í þessu ljósi er Völundur vissulega máttugur, 

hann getur galdrað með því að búa til grip sem er, að vissum skilyrðum uppfylltum, 

gæddur galdraeiginleikum.  Völundur er þó heldur ekki í þeim skilningi 

yfirnáttúruleg vera; hann þarf hálpartæki til að fljúga, í þessu tilfelli hring í stað 

vængja áður. 

Í þriðja lagi er flug Völundar útskýrt með því að hann sé í raun annars, 

guðlegs kyns sem hafi mátt í sjálfu sér til að fljúga, á sama hátt og goðin eins og  

Þór, Óðinn og Loki sem gátu flogið og skipt um ham. Í þeim skilningi er Völundur 

álfur, nátengdur ásum og Vönum, þótt þetta sé aðeins forn endurómur þess máttar 

sem álfar hafi búið við fyrir ritunartíma kviðunnar. Í  krafti sínum sem álfur, 

yfirnáttúruleg vera, býr Völundur því  yfir þessum hæfileikum og getur beitt þeim að 

vild, eða að minnsta kosti við vissar kringumstæður og þar af leiðandi  getur hann 

flogið og flúið úr prísundinni, ekki ósvipað því að Andvari gat flúið í oturslíki. Ekki er 

þó víst að um ”hrein ”hamskipti sé að ræða, því ekki er sagt berum orðum í 

kviðunni að Völundur breyti um útlit. Kannski eru þetta leifar af gamalli trú um 

alvöru hamskipti, samanber tengsl Völundar við shamana, en þeim tengdum má 

finna dæmi um hamskiptasögur sem tengjast flugi víða um heim.  

Þetta flug Völundar tengir hann við svanameyjuna og það tengir líka kvæðið 

saman; lokar hringnum. Kviðan hefst á flugi svanameyjanna sem fljúga inn á sviðið 

og lýkur með flugi Völundar sem flýgur burt af  sviðinu. Þessi tenging leiðir líka 
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hugann að því hvort kviðan hafi ekki hreinlega verið leikin við flutning á sviði, svo 

sterk er myndin.  

Eftir stendur auðvitað spurningin af hverju hann beitti þessu ekki fyrr, en 

líklegt er að þetta tvennt hangi saman, álfakyn hans og hringurinn, þannig að hann 

þurfti hringsins með til að fullkomna mátt sinni. Ekki síst þurfti hann þó að koma 

fram hefndum áður en hann gat farið.  

IV.6.	Hefndin		

Myndin sem dregin er upp af Völundi í fyrri hluta kviðunnar, þegar hann er giftur 

konu sinni eða bíður hennar þólinmóður í Úlfdölum er gjörólík myndinni í seinni 

hlutanum þar sem Völundur rís upp og hefnir sín. Eins og áður hefur verið vikið að 

er Völundur þó ekki að hefna dauða eins og algengt var, heldur sjálfs sins. 

Jafnframt er hann að hefna missi svanameyjarinnar eða brottnáms hennar í liki 

hringsins.  

Aðgerðarleysið þegar Völundur bíður svanameyjunnar í Úlfdölum er kannski 

ekki ósvipað kolbítsminninu, það er þegar hetjan sem legið hefur í öskustó fyrri part 

sögu rís skyndilega upp þegar á þarf að halda. Í tilfelli Völundar er hann knúinn til 

þess þegar Níðuður hefur svipt hann frelsinu og hann þarf að hefna 

misgjörðanna.125  Konungur á sök á því hvernig fer fyrir honum sjálfum, sonum 

hans og Böðvildi því hann ræðst á / fangar Völund þar sem hann situr í sakleysi 

sínu í Úlfdölum og bíður konu sinnar. Þar sem Völundur er “saklaus” þá má segja 

að hefnd hans sé í raun réttlát og eðlileg afleiðing þess að gert var á hlut hans. Þar 

sem hann er álfur og í krafti þess með yfirnáttúrulega hæfileika og í raun guð af 

“lægri stigum” er hefndin sönnun þess hvað gerist þegar maður gerir á hlut 

guðlegrar veru.  

 Að hann hljóti refsingu var ljóst áheyrendum á þeim tíma sem kviðan hefur 

verið flutt, og hliðstæðar sagnir eru margar í sögum og ævintýrum. Þetta þema 

gengur sem rauður þráður í gegnum menningu okkar enn í dag, því bæði í 

bókmenntum og kvikmyndum má finna mýmörg dæmi þess að manni refsast fyrir 

                                            
125 Sjá Ármann Jakobsson. “The Extreme Emotional life of Vǫlundr the Elf”,  247. 
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að reyna mátt sinn við sér “æðri” verur. Fari men út fyrir ramma sinn eða reyna að 

brjótast úr þeim skorðum sem þeim eru settar af “guðlegum mætti”, endar það oftar 

en ekki með miklum harmleik.  Völundur drepur konungssynina og gerir skálar úr 

hauskúpum þeirra og fræga hliðstæðu má sjá í drápi Guðrúnar Gjúkadóttur á 

sonum sínum sem hlutu sömu örlög. Sá siður að drekka úr hauskúpum á sér 

eflaust rætur í einhvers konar trú um að kraftur eða viska færðist yfir til þess er 

drykki, en áður hefur verið rætt um sundurlimunina sem táknræna þrenginga-

upprisu merkingu.  Hvað varðar hinn hluta hefndarinnar, flekun Böðvildar, þá er 

Völundur að smána Níðað með því að koma vilja sínum fram við Böðvildi en 

jafnframt að koma sínu afkvæmi að á veldisstól.   

Barnið er því eins konar hálfguð, en mýmargar sögur eru um  mægðir 

manna við guðakynið, og nægir þar að benda á goðafræðina grísku þar sem finna 

má hálfguði eins og Herkúles og fleiri.  Dæmi um þessa tilhneigingu guða að 

mægjast við menn, en ekki síður ásókn þeirra síðarnefndu til að mægjast þeim 

sem eru í guðatölu og fá þar með eitthvað af þeirra hæfileikum / þekkingu, má enn 

sjá í nútímanum þar sem frægir leikarar og íþróttamenn þykja álitlegir til 

undaneldis. Í tengslum við meðferðina á Böðvildi má einnig benda á þá sorglegu 

staðreynd að konur lenda oft á milli í styrjöldum og eru þá jafnvel fórnarlömb 

skipulagðra nauðgana, og þótt hefnd Völundar snúist gegn þeim sem tóku hringinn 

af honum verður Böðvildur á milli.  

Réttur Völundar til hefnda verður enn skýrari og óvéfengjanlegri í ljósi þess 

að hann er álfur, yfirnáttúruleg vera sem maðurinn ( kóngurinn/samfélagið ) hefur 

beitt órétti.126  Manni hefnist fyrir að reiða goðin, eða þá móður náttúru, og má 

segja að Völundur  sé í þessu tilviki táknmynd náttúrunnar en Níðuður tákn 

samfélagsins. Níðuður/ samfélagið níðst þannig á nátturuna sem hefnir sín 

grimmilega.    

Sé þessari hugsun fylgt eftir er ljóst að það á sér augljósar samsvaranir í 

samtíma okkar þar sem við erum sífellt að fá í bakið afleiðingar þess að við höfum 

farið fram með offorsi gagnvart náttúrunni. 

                                            
126 Sjá Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”,  24. 
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V.			Um	útlit,	eðli	og	innræti	Völundar	

 “If Vǫlundr had been the divine figure he probably once was, the extreme nature of 

his ”justice” might have seemed acceptable in an ancient primitive way, and 

indeed, as Kaaren Grimstad has pointed out, there remains about him something 

of the vengeful god confronting a human being who has injured him. “ 127 

 

Svo sem sjá má í kafla III og IV á Völundur sér fyrirmyndir í öðrum og eldri guðum 

smíðagáfu og sköpunar, en sú útgáfa sem er okkur sýnileg í Völundarkviðu er 

upprunnin í norðanverðri Evrópu á bilinu 6- 800 e.kr. Í kviðunni er hann talinn til 

álfakyns og hefur ýmsa guðlega eiginleika, en áhugavert er að velta fyrir sér útliti 

hans og hvern álf hann hafði að geyma.  

Völundur er mjög trúr þar sem hann situr í Úlfdölum og bíður konu sinnar og 

þetta mikla trygglyndi hans endurspeglast og á sér andstæðu í þeim mikla ofsa 

sem einkennir hefnd hans.128   

Í fyrra tilvikinu er einkennist hegðun hans af vissu aðgerðarleysi en þó um 

leið þolinmæði og á vissan hátt einhvers konar sakleysi. Hann bara er, líkt og 

náttúran, og Níðuður kemur og sviptir hann þessu sakleysi, ræðst inn á náttúruna 

og eyðileggur veröld og heimsmynd Völundar. Í seinni hlutanum einkennist hann af 

ofsa, árásargirni og fer mikinn í aðgerðum. Hann hefnir grimmilega þess sem 

honum finnst hafa verið gert á hlut sinn, brottnámi gripa og þess að hann gat ekki 

setið áfram og beðið svanameyjar sinnar. Í raun er þetta hefnd fyrir það að “ fyrra” 

líf hans var tekið frá honum og það er líf sem hann saknar mjög, sem sést á því að 

hann segir: “Ég var ríkari heima með fjölskyldu minni”.129  Sakleysi er einnig þáttur í 

sögunni sem speglast í fyrri og seinni hluta sögunnar og sú hugsun skýr að sé 

brotið gegn sakelysinu hafi það afleiðingar í för með sér. Veist er að sakleysi 

Völundar, það er brotið á honum saklausum og þar af leiðandi er hefnd hans þeim 

                                            
127 Mckinnel, John. “The context of Vǫlundarkviða”,  24 
128 Um hefndina sjá t.d. Haraldur Bessason. “Um Völundarkviðu”,  47- 48. 
129 Sjá Ármann Jakobsson. “The Extreme Emotional life of Vǫlundr the Elf”, 244. 
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mun réttlátari. Völundur hefnir sín líka með því að vega ímynd sakleysisins, 

konungssynina tvo, og speglast þannig brot Níðaðar á honum.  

Í Völundarkviðu eru ekki nákvæmar lýsingar á úliti Völundar, þótt minnst sé 

á augu hans og tennur, en þó er talað um hvítan háls Völundar. Hafa sumir viljað 

meina að það útlitseinkenni tengi hann við svanameyjuna, eiginkonu hans, að þau 

séu í raun sömu ættar, eða þá að þar sé um svanahaminn að ræða. Eins og hefur 

verið bent á þá benda “fitjar” (29 erindi)  til sundfugls og að Völundur  hefði því 

verið í svanaham er hann hitti konu sína fyrst. Þar sem álfar, og dvergar eins og  

Andvari, gátu breytt sér, skipt um ham, er spurning hvort Völundur hafi ekki getað 

breytt sér í fleiri dýr? Altént hafa sumir leitt getum að því að ”brúnni” í 10 erindi sé í 

raun Völundur í bjarnarham og gæti það þá skýrt líka hvers vegna konungsmenn 

eru ragir við að fara og binda Völund fyrr en hann er sofnaður og hamurinn 

væntanlega fallinn af honum. Lýsingar á Völundi þegar hann berar tennur  benda 

líka í þessa átt og eins má leiða hugann að því hvort konungssynir fari bókstaflega 

“á dýr sjá “ þegar þeir fara til Völundar.130 Líklegt má telja að hamskipti í sögum og 

kvæðum séu leifar frá þeim tíma þegar men höfðu eða völdu sér ákveðið dýr og 

öðluðust þá eiginleika þess sem lifir áfram í orðasamböndum okkar daga.Skilin 

millli einkenna dýrs og manns hafa því kannski máðst út í hugum manna og því 

ekki óeðlilegt að menn virtust / voru dýr í sögum og kvæðum.131  

Þá er nokkuð ljóst að Völundur er ekki lítill maður þar sem líkamlegar 

athafnir hans í kviðunni krefjast krafta stærri og sterkari manns, einhvers sem er í 

góðu formi, og því hæpið að telja hann til staðalímyndarinnar um lítinn smið eða 

dverg.132 Enda virðist dvergsheitið, og dökkálfa væntanlega líka, fremur hafa vísað 

til þess að þeir væru öðruvísi en að þeir væru litlir vexti. Það er því spurning hvort 

hinir útlitslegu afvíkjandi eiginleikar hans séu ekki speglun á innra eðli hans sem er 

öðruvísi, hann er annars heims eða kyns, yfirnátttúrulegur; guð.  

 

 
                                            
130 Sjá Grimstad, Kaaren. “The revenge of Vǫlundr”,198. 
131 Sjá Holmström, Helge. Studier over svanjungfrumotivet i Volundarkvida och annorstädes, 6. 
132 Sjá Ármann Jakobsson. “The Extreme Emotional life of Vǫlundr the Elf”, 239. 
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VI.	Samantekt	

 “Völundarkviða can just as easily be interpreted as an account of the 

consequences of human mistreatment of a supernatural being.” 133 

 

Í Völundarkviðu segir af Völundi og raunum hans. Hann býr ásamt bræðrum sínum 

í Úlfdölum þar sem þeir kynnast svanameyjum sem þeir búa með uns þær hverfa á 

braut. Bræðurnir fara að leita þeirra en Völundur, sem situr eftir, er tekinn höndum 

af Níðaði konungi, skornar sinar á fótum hans og hann færður í sina stöð. Hann 

hefnir sín þó grimmilega á Níðaði og fjölskyldu hans og flýgur að lokum sjálfur á 

braut. 

Völundarkviða er eitt af elstu eddukvæðunum og er varðveitt í Konungsbók. 

Hún er ort undir Fornyrðislagi og er fjörtíu og eitt erindi að lengd. Kviðan er, ásamt 

Alvíssmálum, staðsett á milli goðakvæða og hetjukvæða og hafa menn ekki alltaf 

verið sammála um í hvorum flokknum hún eigi heima. Völundur hefur vissulega 

marga mannlega eiginleika, en hann hagar sér ekki í samræmi við hetjurnar í 

hetjukvæðunum. Hann er nefndur sem álfakyns þrisvar í kvæðinu, og hann getur 

flogið eins og til dæmis Óðinn, Þór og Loki. 

Völundarkviða er talin rituð í kringum 900 eftir krist og er það meðal annars 

byggt á grundvelli ýmissa orða og orðasambanda sem fyrir koma í textanum. 

Mestar líkur eru taldar á því að hún hafi verið samin á fornnorrænu á norðanverðu 

Englandi þar sem hún hefur orðið fyrir áhrifum af fornensku, og hafa sum orðanna 

því ekki verið skiljanleg þeim sem eingöngu töluðu norrænt mál. Til eru aðrar textar 

sem geta Völundar svo sem Velents þáttur í Þiðreks sögu og Angurljóð Deors, auk 

þess sem útskornar myndir af atriðum kviðunnar má finna á litlu skríni sem nefnt er 

Franks Casket. Bendir þetta til þess að til hafi verið aðrar eldri gerðir með svipuðu 

efni sem hinar síðari sækja í.  

Þá er í kviðunni minnið um svanameyjarnar og smiðinn haga sem finna má í 

sagnaheimi ýmissa þjóða frá fyrri og síðari tímum. Einnig eru ýmis líkindi með 

                                            
133 Burson, Anne. “Swan maidens and Smiths: a structural Study of  Völundarkviða”, 8. 
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atriðum kviðunnar og goðsagnaheimi annarra þjóða, til dæmis grikkja. Margir 

fræðimenn hafa skoðað kviðuna og túlkað efni hennar og einstök atriði á ýmsa 

lund. Sumir hafa séð í henni táknræna frásögn af vígsluathöfn shamana eða 

galdramanna á meðan aðrir hafa lesið hana sem frásögn af átökum mismunandi 

stétta. Þá hafa einnig verið skoðuð önnur atriði eins og hlutur kvenna í kviðunni og 

tengsl Völundar og álfa við dverga. Ekki síst hafa menn velt fyrir sér eðli og 

eiginleika Völundar og þess hvort hann sé álfur eða maður. Niðurstaða flestra er að 

Völundur sé vissulega álfur, enda sé hann þrívegis nefndur sem slíkur, og hafi þar 

af leiðandi yfirnátturulega hæfileika og stöðu og það skýri meðal annars getu hans 

til flugs.  

Frásögnin sé því saga af manni sem beitir hinni yfirnáttúrulega veru, álfinn, 

ranglæti og hefnist grimmilega fyrir. Hefur sú trú að fara beri vel að álfum, ellegar 

hljótist illt af, fylgt mannkyninu fram á okkar daga. Má því segja að endurómur úr 

Völundarkviðu hljómi enn á meðal okkar. 
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					Síðari	hluti	–	Völundarkviða	sem	kennsluefni	

I.Fyrir	kennara	

I.1.	Markhópur	–	fyrir	hvern?	

Kennsluefni þetta er aðallega ætlað til kennslu í efstu bekkjum grunnskólans, þ.e. 

níunda og tíunda bekk, en nokkuð hefur skort á efni til kennslu fornkvæða fyrir 

þann aldurshóp. Í grunnskóla eru yfirleitt lesnar nokkrar af Íslendingasögunum og 

eru Kjalnesinga saga, Laxdæla, Egils saga og Gísla saga Súrssonar þar á meðal.  

Þar í er vissulega að finna stakar vísur en lestur fornkvæða sem sérstakra verka 

hefur hingað til ekki átt upp á pallborðið. Eflaust er þar um að kenna að þau hafa 

þótt of tyrfin og torskilin til að fanga athygli og áhuga nemenda, en þar má segja 

sem um svo margt að veldur hver á heldur.  Þannig getur kennari án efa matreitt 

texta fornkvæða ofan í nemendur á svipaðan hátt og nýrra efni; mestu máli skiptir 

að nemendur nái að tengjast því í kjarna verksins sem er tímalaust og 

sammannlegt. Enda ber samkvæmt Aðalnámsskrá  að : 

...leggja áherslu á að nemendur læri að njóta bókmennta og tjái sig um 

eigin upplifun í ræðu og riti. Brýnt er fyrir sjálfsmynd nemenda að vekja þá til 

vitundar um gildi móðurmáls og bókmennta.134 

I.2.Framkvæmd	

”Sköpunarmáttur tungumálsins á að vera í öndvegi. Nemendur þurfa mörg 

tækifæri til að leika sér með orð og merkingu, semja alls kyns texta og 

tengja íslenskunám sitt leiklist, söng, dansi og tónlist. Það styrkir þá sem 

sjálfstæða og skapandi einstaklinga og glæðir áhuga þeirra á 

námsgreininni”.135 

 

                                            
134 Aðalnámsskrá grunnskóla. Íslenska, 17. 
135 Aðalnámsskrá grunnskóla.Íslenska, 8. 
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Í kafla IV hér á eftir eru gefnar hugmyndir um tvær leiðir til þess að vinna úr efni 

kviðunnar. Hvorug leiðin útilokar hina og væri hægt að velja þær báðar eða þá að 

búa sér til sína eigin leið með því að nýta sér valin verkefni úr annarri leiðinni eða 

báðum. Fyrri leiðin byggir einkum á nálgun textans út frá málfræði, bókmenntum 

og ritun í samræmi við íslenskuhluta Aðalnámsskrár. Sú síðari byggir á ritun og 

úrvinnslu textans í máli og túlkun á skapandi hátt með tjáningu, enda segir í 

áfangamarkmiðum fyrir 10.bekk að nemendur skuli “hafa tekið þátt í að semja eða 

flytja menningarlegt efni”.136 

 

Sé fyrri leiðin valin gæti framkvæmd litið svona út: 

Fyrst fer kennari lauslega yfir söguþráð kviðunnar með nemendum. Kviðan er lesin 

í samlestri í tímum ásamt orðaskýringum þannig að nemendur kynnist textanum 

betur sjálfir. Nemendur vinna síðan verkefni sem fylgja hverjum hluta fyrir sig og úr 

kviðunni í heild. Bæði getur verið um að ræða einstaklings og hópavinnu.  

Sé síðari leiðin valin gæti framkvæmd verið á þessa leið:  

Samlestur textans með orðaskýringum. Samlestur aftur: leiklestur; sögumaður + 

samtöl persóna. Næst væri skipt í hópa og hver hópur vinnur að gerð efnis til 

flutnings út frá mismunandi persónum verksins á eigin forsendum. Getur hvort 

tveggja verið um að ræða efni kviðunnar allrar, einstaka atburði eða samskipti 

persóna innan hennar. 

I.3.	Tími	

Erfitt er að segja til um ákveðinn tíma þar sem úrvinnsla,umfang og mikilvægi 

verkefna er í höndum hóps og kennara. Til viðmiðunar mætti þó hafa eftirfarandi. 

Fyrri leið: Kynning og samlestur: ein til tvær kennslustundir. Lestur og 

verkefnavinna: þrjár kennslustundir. Skil og yfirferð: ein til tvær kennslustundir.  

Samtals um það bil sex til sjö kennslustundir + heimavinna. 

                                            
136 Aðalnámsskrá grunnskóla.Íslenska,1 8. 
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Síðari leið: Samlestur + leiklestur: tvær kennslustundir. Hópavinna: þrjár 

kennslustundir. Flutningur og skil: þrjár kennslustundir. Samtals um það bil átta 

kennslustundir. 

I.4.	Skil	

Í íslenskuhluta Aðalnámsskrár segir að það beri “að stefna að því að nemendur 

séu skapandi og öðlist sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir þurfa að fá æfingu í að 

vinna úr fjölbreyttum textum, endursegja og laga þá að eigin þörfum“137 .  

Skil geta því verið á ýmsa lund eftir því hvernig unnið er úr efninu. Þau geta því til 

dæmis verið í formi skriflegra úrlausna og/eða flutnings á leikgerð, samanber 

lýsingu á framkvæmd hér að framan, eða á hverju því formi sem kennarar og 

nemendur verða ásátt um og hæfa efnistökum. 

I.5.	Mat	

Mat á vinnu nemenda fer að sjálfsögðu nokkuð eftir því hvaða leiðir eru farnar og 

hvaða vinnsluaðferðum beitt við úrvinnslu efnisins, en í Aðalnámsskrá segir að:  

“Mikilvægt er að leggja mat á skapandi þætti og túlkun nemenda með 

margvíslegum viðfangsefnum, skriflegum og munnlegum”. 138  

Skriflegar úrlausnir sem taka til lesskilnings auk málfræðiþátta er einfalt að meta út 

frá réttu og röngu og gefnar einkunnir samkvæmt því í tölum eða prósentum. Þegar 

kemur að annars konar úrvinnslu ber að taka mið af og meta þætti eins og 

þátttöku, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, bæði einstaklinga og hópsins í 

heild þegar um hópavinnu er að ræða. Einnig er hægt að meta fleiri þætti eins og 

flutning, framsögu,umgjörð og svo framvegis. Þá er mikilvægt að nemendur meti 

sjálfir eigin frammistöðu og annara, enda sé það hluti einkunnar til móts við 

einkunn kennara.  

 

                                            
137 Aðalnámsskrá grunnskóla.Íslenska, 17. 
138 Aðalnámsskrá grunnskóla.Íslenska, 11. 
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I.6.	Markmið	–	af	hverju	?	

”Íslenskur menningararfur er að verulegu leyti bundinn bókum og þess vegna 

kynnast nemendur honum best með lestri bókmennta. Í bókmenntum finna 

ungir lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor persóna. Þannig getur 

bókmenntakennsla í skólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda,...”. 139 

 

Völundarkviða er eitt þeirra fornkvæða sem að mörgu leyti telst heppileg til kennslu 

þar eð hún er tiltölulega stutt og málfar hennar ekki það torvelt að það hreki 

nemendur frá lestri. Auðvelt er því að nýta hana sem grundvöll fyrir ýmiskonar 

verkefni sem tengjast námi nemenda í íslensku, jafnt í málfræði sem öðru. 

Efnisþættir hennar eru líka sígildir því þar má finna sömu yrkisefni og notuð eru 

enn í dag í skáldskap, leikritum og kvikmyndum; ást, afbrýði, hefnd og svo 

framvegis. Auðvelt ætti því að vera að fá nemendur til að samsama sig 

sögupersónunum og skilja tilfinningar þeirra og gjörðir. Kviðan ætti því að vera 

kjörin sem eins konar “opnunarkvæði” nemenda inn í heim eddukvæða þar sem 

fleiri dýrgripi má finna. Völundarkviða er einnig einföld í gerð sinni hvað varðar 

persónufjölda, sögusvið og söguþráð. Þess vegna hentar hún vel til samþættingar 

við aðrar listgreinar innan skólans, sérstaklega leiklistar og tónlistar. Ótalinn er 

þáttur Völundar í hlutverki smiðsins, en hann tengist að sjálfsögðu myndlistinni 

sterkum böndum. 

I.7.Ítarefni	

Fyrri hluti þessa lokaverkefnis hér að framan er hugsaður sem ítarefni til dýpri 

skilnings á kviðunni, og þá einkum fyrir kennara. Einnig geta nemendur, í samráði 

við kennara, notað valda kafla úr henni við úrlausnir á ákveðnum verkefnum sem 

henni tengjast.  Áhugasömum kennurum er einnig bent á heimildarlista hér að 

aftan til frekari lesturs og glöggvunar á kvæðinu og efni hennar. Þá eru ýmsir textar 

sem nálgast má á vefnum sem nýta má á sama há 

                                            
139 Aðalnámsskrá grunnskóla.Íslenska, 10. 
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II.	Upplýsingar	fyrir	nemendur	

II.	1.	Um	Völundarkviðu	–stutt	samantekt	

II.1.1.		Um	aldur	og	uppruna	Völundarkviðu.	

Völundarkviða er eitt af elstu eddukvæðunum og er varðveitt í Konungsbók. Hún 

er, ásamt Alvíssmálum, staðsett á milli goðakvæða og hetjukvæða og hafa menn 

ekki alltaf verið sammála um í hvorum flokknum hún eigi heima. Völundur hefur 

vissulega marga mannlega eiginleika, en hann hagar sér ekki í samræmi við 

hetjurnar í hetjukvæðunum. Hann er nefndur sem álfakyns þrisvar í kvæðinu og 

hann getur flogið eins og Óðinn, Þór og Loki svo dæmi séu tekin.  

Völundarkviða er talin rituð í kringum 900 eftir krist og er það meðal annars 

byggt á grundvelli ýmissa orða og orðasambanda sem fyrir koma í textanum. 

Mestar líkur eru taldar á því að hún hafi verið samin á fornnorrænu á norðanverðu 

Englandi þar sem hún hefur orðið fyrir áhrifum af fornensku, og hafa sum orðanna 

því ekki verið skiljanleg þeim sem eingöngu töluðu norrænt mál.  

II.1.2.	Söguþráður	Völundarkviðu	

Í Völundarkviðu er sagt frá Völundi og samskiptum hans við Níðað konung og 

öðrum er honum tengjast, en að auki er greint frá sambandi hans við konu sína. 

Kviðan hefst á því að þrír bræður, þeir Völundur, Slagfiður og Egill stofna til 

hjúskapar við þrár svanameyjar sem setjast til hvíldar við vatn nærri þeim og 

spinna lín. Búa þau síðan þar saman í sátt og samlyndi í sjö vetur en hinn áttunda 

fýsir þær burt og fara þann níunda. Egill og Slagfiður fara að leita kvenna sinna, 

hvor í sína áttina, en Völundur situr eftir í Úlfdölum og bíður sinnar konu. Á meðan 

hann bíður sest hann við smíðar og gerir 700 hringi sem hann þræðir upp á band. 

Níðuður konungur fréttir af Völundi og smíðisgripum hans og girnist þá. Hann fer 

ásamt mönnum sínum heim til hans, en Völundur er á veiðum og því að heiman. 

Þeir fara inn, sjá hringana og taka einn þeirra, en fara svo á brott. Völundur kemur 

heim, sér að einn hringinn vantar og hyggur að kona sín sé nú komin og hafi tekið 
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hann. Leggst hann síðan til svefns, en konungsmenn koma aftur og hneppa hann 

sofandi í bönd. Níðuður spyr hann hvar hann hafi fengið gull til smíðar og vænir 

hann hálfpartinn um stuld frá sér því hann hafi tekið gull af hans landi. Lætur hann 

síðan færa Völund heim í konungsgarð.  Þar er fyrir Böðvildur konungsdóttir sem 

Níðaður gefur hringinn sem Völundur smíðaði handa konu sinni. Kona Níðaðar, 

drottningin, er fjölkunnug og sér einhverja ógn í Völundi. Hún kemur því til leiðar að 

sinar hans eru skornar þannig að hann getur ekki gengið og er hann síðan færður 

út í sævar stöð til að vinna að smíðum gripa fyrir konung. Hann hyggur þó á 

hefndir, og tekst honum að lokka tvo unga syni konungs til sín og drepa þá. Gerir 

hann síðan skálar gullslegnar úr höfuðskeljum þeirra og lætur færa konungi og 

drottningu, en úr augasteinum þeirra gerir hann hálsmen til handa Böðvildi. Þegar 

Böðvildur kemur svo til hans i smiðjuna til að biðja hann að gera við hringinn sem 

Níðaður tók frá Völundi tekst honum að fleka hana og getur hún ekki varist honum. 

Síðan hefst Völundur á loft og lýsir fyrir Níðaði sem situr fyrir neðan hvernig hann 

hafi hefnt sín á honum en biður fyrst um grið til handa Böðvildi og barni því sem 

hún ber undir belti af hans völdum. Flýgur hann síðan á brott. 
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III.	Völundarkviða	með	orðskýringum,	endursögn	og		athugasemdum140	

 

 

„Frá Völundi 
 

Níðuður hét konungur í Svíþjóð. Hann átti tvo sonu og eina dóttur. Hún hét 

Böðvildur. Bræður vóru þrír, synir Finnakonungs. Hét einn Slagfiður, annarr Egill, 

þriðji Völundur.  Þeir skriðu og veiddu dýr. Þeir kómu í Úlfdali og gerðu sér þar hús. 

Þar er vatn, er heitir Úlfsjár. Snemma um morgun fundu þeir á vatnsströndu konur 

þrjár, og spunnu lín. Þar vóru hjá þeim álftarhamir þeirra. Það vóru valkyrjur. Þar 

vóru tvær dætur Hlöðvés konungs, Hlaðguður svanhvít og Hervör alvitur, in þriðja 

var Ölrún Kjársdóttir af Vallandi. Þeir höfðu þær heim til skála með sér. Fékk Egill 

Ölrúnar, en Slagfiður Svanhvítrar, en Völundur Alvitrar. Þau bjuggu sjö vetur. Þá 

flugu þær að vitja víga og kómu eigi aftur. Þá skreið Egill at leita Ölrúnar, en 

Slagfiður leitaði Svanhvítrar, en Völundur sat í Úlfdölum. Hann var hagastur maður, 

svo að menn viti, í fornum sögum. Níðuður konungur lét hann höndum taka, svo 

sem hér er um kveðið: 

 

 

                                            
140  Texti Völundarkviðu , sjá:Ólafur Briem,ritstj. Eddukvæði, 236 -248. 
 Við orðskýringar og endursögn er einkum stuðst við Tvær kviður fornar (Völundarkviða og Atlakviða 
með skýringum) e.Jón Helgason og The Poetic Edda II:Mythological Poems  sem Ursula Dronke 
gaf út. Umfjöllunin er hér í mjög einfaldaðri mynd, því margt greinir á um merkingu og túlkun ýmissa 
orða og vísna sem heild, bæði milli þeirra tveggja og annara. Ekki er sem sagt rými fyrir alla þá 
umræðu hér, en valin líklegasta leiðin hverju sinni að mati höfundar þessa verkefnis. 
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1.  

Meyjar flugu sunnan  

myrkvið í gögnum,  

alvitur ungar,  

örlög drýgja. 

Þær á sævarströnd  

settust at hvílast  

drósir suðrænar,  

dýrt lín spunnu.  

 

Flugu sunnan = komu fljúgandi úr suðri. Alvitur = annarlegur vættur, annars heims 

og ekki mennsk. Örlög drýgja = ( sennilega) þola örlög sín. Sævar strönd = strönd 

á stöðuvatni. Drósir = hefðarkonur. Dýrt lín = (sennilega) brúðarlín. 

 

(Konur annars heims komu fljúgandi úr suðri í gegnum myrkan skóg. Þær settust á 

strönd vatnsins og spunnu brúðarlín.) 

 

Aths.   

Myrkviður merkir dimman skóg og hefur verið túlkað sem hið breiða barrskógabelti 

í Evrópu, en ekki er langsótt að telja það hreinlega skil á milli heima, samanber 

konur annars heims. Sé tekið mark á útskýringum formálans að þær séu valkyrjur 

má líka ímynda sér að þær séu, eins og örlaganornirnar, að spinna örlagavef. 

Örlög er líka hægt að túlka sem styrjöld og eru þær þá að heyja stríð, eða fremja 

víg. 
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2.  

Ein nam þeirra  

Egil að verja,  

fögur mær fira,  

faðmi ljósum.  

Önnur var Svanhvít,  

svanfjaðrar dró,  

en in þriðja  

þeirra systir  

varði hvítan  

háls Völundar.  

 

Nam...að verja = varði örmum. Fögur mær fira = fögur kona. Svanfjaðrar dró = 

(sennil.) klæddist svanafjöðrum. Varði...háls = vafði örmum um háls. 

 

(Ein þeirra, fögur og ljós, vafði Egil örmum; önnur þeirra var Svanhvít sem var 

íklædd svanafjöðrum (og vafði þeim utan um Egil ) en þriðja systirin hélt utan um 

hvítan háls Völundar.) 

Aths.  

Svanfjaðrar dró er hægt að túlka á tvenna vegu, annars vegar að hún var íklædd 

svanafjöðrum sem hluti af fatnaði. Sögnin dró er þá af að draga, samanber Tragen 

í þýsku. Hin skýringin væri að hún sé hreinlega svanur með vængi, þ.e. í 

svanahamnum.   

Hér er Svanhvít nefnd á nafn en í 15. erindi er þetta nafn ekki að finna. Það 

er hins vegar að finna í formálanum þar sem Hlaðguður hefur viðurnefnið Svanhvít 

og þannig reynt að viðhalda samræmi. 

Hér er vikið að útliti Völundar og talað um hvítan háls hans sem rímar vel við 

álfakyn hans, þar sem ein tilgátan er að orðið álfur tengist orðinu albus(lat.) = 

hvítur. 

Með allri þessari ást; af hverju engin börn? Völundur var  ekki ófrjór ! 
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3.  

Sátu síðan  

sjö vetur að það,  

en inn átta  

allan þráðu,  

en inn níunda  

nauður um skilði.  

Meyjar fýstust  

á myrkvan við,  

alvitur ungar 

örlög drýgja.  

 

 Átta = áttunda. Þráðu = þraukuðu (sögnin að þreyja) Nauður um skildi = skildi 

nauðsyn þau að. Fýstust = þær fýsti að fara. 

 

( Þær voru þar í sjö vetur (með bræðrunum) og þraukuðu hinn áttunda ( þótt þær 

vildu fara) en hinn níunda urðu þau að skilja vegna þess að þær þráðu að fara. 

Hinar annarlegu konur verða að fylgja örlögum sínum.) 

Aths. 

Upprunalega er notkun þessara talna, sjö, átta, og níu væntanlega vegna þess að 

þær eru taldar hafa meiri (galdra)mátt en aðrar. Sú trú er áreiðanlega byggð á 

náttúrulegri hringrás, reglubundinni endurtekningu í náttúrunni eða ákveðnum 

mælieiningum tíma innan hennar. Hvernig sem því er háttað er víst að notkun 

þeirra er alþekkt innan sagna-og trúarheima ýmissa þjóða, ekki síst ævintýra.  

Hinar annarlegu konur verða að fara, þær eru að fylgja hinu náttúrulega eðli 

sínu sem eins konar farfuglar. Hvergi er hér talað um að bræðurnir hafi tekið hami 

þeirra og það eru því þær sem ráða hversu lengi þær eru og hvenær þær fara. 

Kannski er hér um að ræða leifar af tímum þegar gyðjutrú var ríkjandi og konueðlið 

og konan sem uppspretta lífs var tignuð meir en síðar varð, sem sjá má af „móður 

jörð“, Maríu mey og Gaiu, móður jörð í goðaheimi grikkja. 
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4.  

Kom þar af veiði  

veðureygur skyti,  

(Völundur, líðandi 

Um langan veg ) 

Slagfiður og Egill,  

sali fundu auða,  

gengu út og inn  

og um sáust. 

 

Veðureygur = veðurglöggur / veðurbarinn. Skyti = skotmaður,veiðimaður. Um sáust 

= litu í kringum sig.  

 

(Völundur, veðurbarinn skotmaður, kemur heim eftir langa ferð (eins og bræður 

hans). (Völundur) Slagfiður og Egill koma að tómum húsum og leita út um allt ( að 

konunum sem eru farnar. ) ) 

 

Aths. 

„Veðureygur“ gæti haft tvær merkingar: sá sem hefur gott auga fyrir veðri, þ.e. 

veðurglöggur eða sá sem er með vindbarin augu. Hvort tveggja getur átt við, 

veðurbarinn er þó myndrænna og því notað hér. 

 

Bræðurnir koma heim af veiðum og finna húsin tóm. Konur þeirra hafa því notað 

tækifærið þegar þeir voru ekki heima til að hverfa á brott og þeir eru því greinilega 

ekki viðbúnir því þar sem þeir leita þeirra út um allt. Með mjög góðum vilja mætti 

hér kannski lesa úr textanum frásögn af konum sem er haldið nauðugum í 

hjónabandi og flýja heimilisofbeldið dag einn þegar bræðurnir eru allir að heiman. 
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5. 

Austur skreið Egill  

að Ölrúnu,  

en suður Slagfiður  

að Svanhvítu,  

en einn Völundr  

sat í Ulfdölum. 

 

Skreið = rann á skíðum. Að (Ölrúnu / Svanhvítu) = að leita að. 

 

(Egill fór á skíðum í austurátt að leita að Ölrúnu, en Slagfiður fór í suðurátt að leita 

að Svanhvítu. Völundur sat einn eftir í Úlfdölum (og beið eftir konu sinni ) ) 

 

Aths.  

Austur-Egill-Ölrúnu, Suður- Slagfiður-Svanhvit vegna stuðlanna augljóslega. 

 

Úlfdölum hefur væntanlega verið Vúlfdölum, (sbr. þýsku: Wulf; ensku:Wolf ) til að 

stuðla við Völund. 

 

Völundur einn situr eftir. Honum finnst kannski gáfulegra að sitja og bíða þess að 

þær / hún komi aftur, sem væri þá í samræmi við náttúrulegt eðli þeirra sem 

„farfuglar“, heldur en að fara og leita þeirra. Kannski voru þetta (rökrétt) samantekin 

ráð hjá bræðrunum; einn bíður heima ef ske kynni að þær kæmu aftur. Kannski 

markar þetta líka sérstöðu Völundar, hann er öðruvísi. 
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6. 

Hann sló gull rautt  

við gim fástan,  

lukti hann alla  

lindbaugum vel. 

Svo beið hann  

sinnar ljóssar  

kvonar, ef honum  

koma gerði.  

 

Gim = gimsteinn. Lindbauga = hringir til að þræða upp á linda,band. Kvonar = 

konu. 

 

( Hann festi gimstein í gullumgjörð, lokaði hringunum og þræddi upp á band. 

Þannig beið hann (og vonaði) þess að kona hans kæmi aftur til hans.) 

 

Aths. 

„Gim fastan“ í merkingunni gimsteinn festur við gull er hér líklegra, en „fástan“ getur 

líka verið efsta stig af „fár“ í merkingunni marglitur eða litskrúðugur. 

 

Hringirnir, lindbaugarnir, eru greinilega lokaðir og leitt hefur verið að því getum að 

hér eigi að standa linnbauga (linnur=ormur) og þetta væru þá hringir sem lokuðust 

með því að ormurinn biti í skottið á sér.  Mjög óvíst. 

 

Samanber síðustu fjórar línurnar hefur Völundur greinilega trú á að kona hans komi 

aftur og greinilegt að hann saknar hennar mjög. 
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7.  

Það spyr Níðuður,  

Njára drottinn,  

at einn Völundur  

sat í Úlfdölum;  

Nóttum fóru seggir,  

negldar vóru brynjur,  

skildir bliku þeirra  

við inn skarða mána.  

 

Spyr = heyrir, fréttir. Njára drottinn = konungur Njára. Seggir = menn. Bliku = 

blikuðu. Skarða mána = minnkandi tungl. 

 

(Níðuður, konungur Njára, fréttir að Völundur sitji einn (að gullsmíði) í Úlfdölum. 

Hann fer þangað ásamt herklæddum mönnum sínum um nótt. Það blikar á skildi 

þeirra í tunglsljósinu.) 

 

Aths. 

Það kemur hvergi fram hvernig Níðuður fréttir af Völundi, en samkvæmt því sem á 

undan er gengið hefur maður á tilfinningunni að þeir bræður hafi búið afskekkt og 

ekki haft mikið samneyti við aðra. Einhver hefur þó vitað af honum við gullsmíðar 

og það er auðvitað það sem rekur Níðað af stað, ágirndin á gullinu. Hann fer líka 

með flokk manna með sér og þetta er því engin kurteisisheimsókn, hann ætlar að 

beita valdi. 

 

Hér er lýsing á herklæðum og líklegra að um hafi verið að ræða leðurstakk sem 

málmplötur voru festar við, frekar en einhvers konar hringabrynja, þar sem dæmi 

annars staðar frá styðja þá útgáfu. 
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8.  

Stigu úr söðlum  

að salar gafli,  

gengu inn þaðan  

endlangan sal;  

sáu þeir á bast  

bauga dregna,  

sjö hundruð allra,  

er sá seggur átti.  

 

Bast= band, taug sennil.gert úr himnunni undir trjáberki. Bauga = hringi. Allra = 

alls. 

 

(Þeir (Níðuður og hermennirnir ) fóru af baki við gafl hússins og gengu þar inn og 

eftir endilöngu húsinu. Þeir sáu þar alla þá hringi sem maðurinn (Völundur) átti, sjö 

hundruð, dregna á band.) 

 

Aths. 

 

Hér kemur aftur fyrir talan sjö, samanber þriðja erindi, en hálf er þetta ótrúleg tala, 

nema Völundur hafi beðið þeim mun lengra í Úlfdölum. Hvergi er gefið til kynna 

hversu langur tími hafi liðið, en tilfinningin segir manni að ekki sé um ýkja langan 

tíma að ræða, nokkra mánuði kannski. Væru annars ekki Egill og Slagfiður komnir 

aftur? Eða ætluðu þeir allt á enda veraldar ? 
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9.  

Og þeir af tóku  

og þeir á létu,  

fyr einn utan,  

er þeir af létu.  

 

Fyr einn utan = nema einn. Af létu = héldu eftir. 

 

( Þeir tóku hringana af bandinu og létu þá aftur á, nema einn ( sem þeir héldu eftir 

). ) 

 

Aths. 

Hér er stóra spurningin: Af hverju settu þeir alla á aftur nema þennan eina ? Hann 

hlýtur að hafa verið sérstakur á einhvern hátt úr því þeir ákveða að taka hann og 

líka af því að Völundur tekur eftir því að hann vanti úr hópi sjö hundruð hringa. 

Kannski var hann sá eini sem var með gimsteini/gimsteinum eða með öðrum 

sérkennum, kannski stærri, kannski öðruvísi smíðaður.  

 

Hvernig sem er þá er þetta sérstakur hringur, þetta er hringur sem tilheyrir konu 

Völundar og tengir þau saman. Líka má ætla að þetta sé einhvers konar 

giftingarhringur, að sá sem hann beri sé brúður Völundar, sem sannast á því að 

Völundur lítur á Böðvildi sem brúði sína þegar hún ber hringinn. 

 

Enn fremur gæti þetta verið galdrahringur sem Völundur, hinn fjölkunnugi álfur, 

gerir til að seiða konu sína aftur til sín. Það tekst ekki, en segja má þó að hann 

seiði konu til sín, Böðvildi sem bauginn ber, bara ekki réttu konuna. 
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10. 

Kom þar af veiði  

veðreygur skyti,  

Völundur, líðandi  

um langan veg.  

Gekk hann brúnni  

beru hold steikja,  

ár brann hrísi  

allþurr fura,  

viður inn vindþurri,  

fyrir Völundi.  

 

Líðandi = gangandi. Gekk...steikja = (sennil.) gekk hann að steikja kjöt hinnar 

brúnu birnu. Bera = birna. (H)ár = snemma (sennil). 

 

(Völundur, veðurbarinn skotmaður, kemur heim eftir langa ferð/göngu. Hann steikir 

kjötið af birnu ( sem hann hefur veitt í ferðinni). Þurr viðurinn brennur vel hjá 

Völundi.) 

 

Aths. 

„Brúnni“ er hér skýrt í tengslum við birnuna, að hún hafi verið brún, en önnur tilgáta 

er að hér sé vísað til Völundar, það er „gekk hinn brúni“, að hann hafi verið brúnn. 

Áður er honum þó lýst sem hvítum sem er meira í samræmi við álfakyn hans og því 

er þetta ólíklegt. 

 

Hann kveikir upp er hann kemur heim seint um nótt eða um morgun, sem er í 

samræmi við að menn Níðaðar eru á ferð um nótt. Líklega hefur hann verið að 

heiman frá morgni dags og því verið lengi að. Ekki er því furða að hann sé þreyttur 

og sofni. 
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11.  

Sat á berfjalli,  

bauga taldi,  

álfa ljóði,  

eins saknaði;  

hugði hann, að hefði  

Hlöðvés dóttir,  

alvitur unga,  

væri hún aftur komin.  

 

Berfjalli = bjarnarfeldi. Álfa ljóði = konungur/leiðtogi álfa. Hlöðvés dóttir = kona 

Völundar. 

 

( Konungur álfa (Völundur) sat á bjarnarfeldi og taldi hringana en sá að einn 

vantaði. Hann hélt að konan hans ( sem hvarf á brott ) væri aftur komin til hans.) 

 

Aths. 

Hér er Völundur nefndur „álfa ljóði“ og vísað til álfakyns hans eins og í 14 og 32. 

erindi þar sem hann er nefndur „vísir álfa“. Ljóði hefur verið útskýrt á tvo vegu. 

Annars vegar sem „verandi af því kyni eða ætt“,  af ætt álfa. Hins vegar sem 

„fremstur í flokki af því kyni, konungur“, það er að segja konungur álfa. Er seinni 

tilgátan studd fleiri rökum og því líklegri, enda undirstrikar hún sérstöðu Völundar 

enn betur. 

 

Samkvæmt 9. erindi er hringurinn sérstakur og menn Níðaðar sjá það. Völundur 

verður líka strax var við að þann hring vantar sem tengdur var brúði hans, hvort 

sem það var töfrahringur sem átti að seiða hana eða á annan hátt merktur henni. 

Þar af leiðandi dregur hann þá ályktun að hún sé komin aftur. 
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12.  

Sat hann svo lengi,  

að hann sofnaði,  

og hann vaknaði  

viljalaus;  

vissi sér á höndum  

höfgar nauðir,  

en á fótum  

fjötur um spenntan. 

 

Viljalaus = sviptur mætti / vilja. Vissi sér = fann, varð þess var. Höfgar = þungar.  

Nauðir = hlekkir /bönd (á höndum). Fjötur = hlekkir / bönd (á fótum) 

 

(Þannig sat hann lengi uns hann sofnaði. Þegar hann vaknaði gat hann sig ekki 

hrært og varð þess var að hann var bundinn á höndum og fótum með þungum 

hlekkjum.) 

 

Aths. 

Athyglisvert er hvernig Völundur bregst við. Venjulegur maður myndi sennilega 

leita inni og úti ef hann héldi að konan hans væri aftur komin eftir óvænta brottför 

og langa fjarveru, en ekki Völundur. Hann verður ekki ákafari en svo að hann situr 

áfram í sömu stellingum og sofnar. Þetta eru frekar ótrúleg viðbrögð og erfitt að 

útskýra þau; kannski er „viljaleysi“ hans tengt brotthvarfi hringsins, að hann skynji 

að hún sé ekki komin heldur hafi hringurinn verið tekinn af öðrum sem um leið 

rænir hann mætti. Það gæti líka útskýrt af hverju menn Níðaðar bíða með að binda 

hann þar til hann er sofnaður, því þeir hafa augljóslega verið í leynum þar nærri og 

beðið uns hann sofnaði. Þeir hafi því vitað af töframætti hringsins og að brottnám 

hans myndi draga úr krafti Völundar. 
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Völundur kvað: 

13.  

"Hverjir eru jöfrar,  

þeir er á lögðu  

bestibyrsíma  

og mig bundu?"  

 

Jöfrar = (hér sennil.) kappar. Bestibyrsíma hefur reynst illskiljanlegt. 

 

Sennilega má túlka erindið svo: ( Hverjir eru þeir kappar er (tóku af) og settu 

hringana á bandið og bundu mig ( í hlekki ). ) 

 

 

Aths.  

Þetta erindi er illskýranlegt, einkum vegna 3.línu. „Síma“ vísar til bands og gæti 

vísað til þess að hann sé að spyrja hverjir hafi lagt hann í hlekki. „Bestibyr-„ er hins 

vegar óskiljanlegt. Á lögðu gæti sömuleiðis vísað til þess, en gæti líka vísað til þess 

að þeir hafi tekið hringana af og lagt aftur á. Túlkunin að ofan er því ein af nokkrum 

mögulegum. 
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14.  

Kallaði nú Níðuður  

Njára drottinn:  

"Hvar gaztu, Völundr,  

vísi álfa,  

vora aura  

í Úlfdölum?                       

Gull var þar eigi  

á Grana leiðu,  

fjarri hugða eg vort land  

fjöllum Rínar.“  

 

Hvar gastu = hvar fékkst þú. Vísir álfa = konungur álfa. Vora aura = okkar,þ.e. mitt 

gull/auð. Grani = hestur Sigurðar Fáfnisbana. Leiðu = leið. 

 

(Níðuður,konungur Njára sagði nú: Hvar fékkstu þennan auð ( sem ég á ), 

Völundur kóngur álfa ? Ég hélt að land mitt væri langt frá Rínarfjöllum ( þar sem er 

nóg gull ) og að hér væri ekkert gull. ) 

 

Aths. 

Völundur er hér nefndur „vísir álfa“, konungur álfa aftur, og er því Níðuður að 

ávarpa annan konung. Tónninn er þó fremur hæðnislegur en fullur af virðingu og 

leiðir hugann ósjálfrátt að því þegar Jesús er hæddur sem konungur gyðinga, enda 

hafa verið fundin viss líkindi með þeim Völundi, samanber flugið og upprisan. 

 

Níðuður er í raun að væna Völund um að hafa stolið gulli sem sé réttilega hans, því 

það sé á hans landi, eða að hann hafi hreinlega stolið því af honum, því landið sé 

svo fátækt að þar finnist ekki gull í jörðu. Til samanburðar nefnir hann annan stað 

sem var fullur af gulli, nefnilega Rínarfjöll, þar sem Sigurður Fáfnisbani reið með 

Grana klyfjaðan af gulli, og segir að það sé langt í burtu. 
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Völundur kvað: 

15. 

Man eg, at vér meiri  

mæti áttum,  

er vér heil hjú  

heima vórum.  

Hlaðguður og Hervör  

borin var Hlöðvé  

kunn var Ölrún  

Kjárs dóttir."  

 

Mæti = auðlegð,verðmæti,dýrgripi. Heil hjú vorum=vorum saman hjón. Borin = 

(sennil) bornar. Kunn = margs kunnandi / vel þekkt,fræg. 

 

Völundur talar við sjálfan sig (?): ( Ég man að við áttum meiri verðmæti ( en gullið) 

þegar við vorum öll saman heima, ( við bræður og ) Hlaðguður og Hervör, dætur 

Hlöðvés, og Ölrún hin fræga dóttir Kjárs.) 

Aths. 

Hér er valin sú skýring að með mæti sé Völundur að vísa til annarra verðmæta en 

gulls og dýrgripa, það er að segja þeirra að eiga hamingjuríkt heimilisilíf eins og 

þeir bræður áttu með konum sínum. 

Hér gætir misræmis í nöfnum kvennana þar sem ein hefur áður verið nefnd 

Svanhvít, samanber 2 og 5. erindi, en er hér ekki nefnd svo. Í formála er Hlaðguður 

sögð hafa viðurnefnið Svanhvít, en líkist óneitanlega klóri í bakkann í þeirri viðleitni 

að viðhalda samræmi. Hervör er hér nefnd á nafn í eina skiptið, en Ölrúnar er 

einnig getið í 5. erindi.Sömuleiðis eru þær þrjár systur samkvæmt 2. erindi, en hér 

eru þær ekki taldar systur. 

Hlöðvér er sama nafn og Clodovicus ( lat. ) og Hludowig = Ludwig ( þý.) 



[77] 
 

16.  

[Úti stóð kunnig  

kvon Níðaðar],  

hún inn um gekk  

endlangan sal,  

stóð á gólfi,  

stillti röddu:  

"Er-a sá nú hýr,  

er úr holti fer." 

 

Kunnig = fjölkunnug. Stillti röddu = talaði í lágum hljóðum. Er-a = er ekki. Hýrr = 

bjartur. Holti = (upphafl.)skógi. 

 

( Hin fjölkunnuga (göldrótta) gekk inn eftir salnum langa og mælti í hálfum hljóðum:      

“Heldur er hann illúðlegur sá sem kemur úr skóginum“.) 

 

Aths. 

Líklegt er að fyrstu 2 línurnar eigi að vera með svona. 

 

Nú hefur leikurinn borist heim í konungsgarð þangað sem Völundur er færður eftir 

að hafa verið höndum tekinn í bæ sínum. Drottningin kemur inn, virðir fyrir sér 

fangann og mælir lágt, svo Völundur heyrir ekki. Líklegt er að hún skynji mátt hans 

strax og hún sér hann eins og sést í næsta erindi. Hún sér í honum keppinaut sinn 

og jafnoka, mögulega ofjarl, í þekkingu og fjölkynngi. Enda ekki furðulegt þar sem 

hann er álfur. 
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Níðuður konungur gaf dóttur sinni, Böðvildi gullhring þann, er hann tók af bastinu 

að Völundar, en hann sjálfur bar sverðið, er Völundur átti. En drottning kvað: 

17.  

„Tenn honum teygjast,  

er honum er téð sverð  

og hann Böðvildar  

baug um þekkir. 

Ámun eru augu  

ormi þeim inum frána. 

Sníðið ér hann  

sina magni  

og setjið hann síðan  

í Sævarstöð." 

 

Tenn=tennur. Teygjast=teygir.Téð=sýnt.(af að tjá=sýna). Þekkir=kemur auga á. 

Ámun=áþekk. Ormi=slöngu. Frána=gljáandi. Sníða einhvern einhverju=svipta 

einhvern einhverju.Sina magni=afli sina ( í fótum). Sævarstöð= (sennil.hér) eyja, 

hólmi í vatni 

 

( Hann teygir tennur sínar ( af því hann er bundinn ) þegar honum er sýnt sverðið 

(hans) og kemur auga á hringinn sem Böðvildur  ber. Augu hans er lík augum á 

gljáandi  slöngu. Skerið af honum (kné-og há-)sinarnar og setjið hann út í 

hólmann“.) 

 

Aths. 

Hér er mjög sterk mynd; Völundur, hlekkjaður á höndum og fótum, notar það eina 

sem hann hefur, munninn, og reynir að teygja sig eftir gripum sínum! 
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Kannski er drottningin ekki bara að líkja augum Völundar við augu slöngu sem 

líkingu, líkingu sem er enn fremur styrkt af þeirri stöðu sem hann er tímabundið í, 

því hann er „útlimalaus“ og hlykkjast og engist á gólfinu eins og slanga. Kannski 

sér hún í gegnum augu hans beint inn í sál hans, enda fjölkunnug, og sér þar sjálft 

eðli hans, eðli slöngu sem er varasamt að treysta og gæti svikið hana/ þau hvenær 

sem er. Þess vegna lætur hún skera sinar á fótum hans og setja hann út í eyju, til 

að hefta hann og gera hann skaðlausan. Níðuður og drottningin skilja augljóslega 

sérstöðu Völundar og hver not þau geta haft af honum sem góðum smið, annars 

myndu þau láta drepa hann strax væntanlega, til að forðast þessa reiði og 

mögulega hefnd hans síðar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svo var gert, að skornar vóru sinar í knésfótum, og hann settur í hólm einn, er þar 

var fyrir landi, er hét Sævarstaður. Þar smíðaði hann konungi alls kyns gersimar. 

Engi maðr þorði að fara til hans nema konungur einn. 
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Völundur kvað: 

18.  

"Skín Níðaði       

sverð á linda,  

það er eg hvessta,  

sem eg hagast kunna  

og ek herðag,  

sem mér hægst þótti.  

Sá er mér fránn mækir  

æ fjarri borinn,  

sékk-a eg þann Völundi  

til smiðju borinn.  

Nú ber Böðvildur  

brúðar minnar  

- bíðk-a eg þess bót, -  

bauga rauða."  

 

Skín er líklega misritun, stungið hefur verið upp á „sé ég „í staðinn. Lindi = belti. 

Hvessta = hvessti, brýndi. Kunna = kunni,gat.Herðak=herti(ég). Sem mér hægst 

þótti = eins vel og ég gat. Fránn = gljáandi. Mækir = sverð. Sékk-a = ég sé ekki. 

Bíðk-a = ég bíð ekki. Bauga rauða = gullhringi. 

 

( „Það sverð sem ég herti og brýndi eins vel og ég gat hangir nú við belti Níðaðar. 

Er það gljáandi sverð langt frá mér (; ég get ekki náð því) og ég sé ekki að það 

verði fært mér í smiðju minni. Böðvildur ber nú gullhringi brúðar (konu) minnar. Ég 

bíð þess ekki bætur“.) 

 

Aths.Völundur sér að Böðvildur ber bauga konu sinnar og virðist yfirfæra hlutverk 

hennar yfir á Böðvildi, að hún sé núna konan hans. 
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19.  

Sat hann, né hann svaf, ávallt  

og hann sló hamri;  

vél gerði hann heldur  

hvatt Níðaði.  

Drifu ungir tveir  

á dýr sjá  

synir Níðaðar,  

í Sævarstöð. 

 

 

Né hann svaf = hann svaf ekki. Vél = vélabragð,svik / tæki. Hvatt = ætlað 

Drifu = skunduðu. Dýr: merking óviss, getur verið dýrgripi eða dýr, veiði. 

 

( Hann svaf ekki, heldur sat alltaf (við smíðar), sló hamri og undirbjó svikin ( 

hefndina) við Níðað. Tveir ungir synir skunduðu út í hólmann til að skoða dýrgripi / 

svipast um eftir veiðidýrum.) 

 

Aths. 

„Vél“ táknaði sennilega upphaflega ráðagerð sem fól í sér svik og pretti eða 

„vélarbragð“. Síðar yfirfærist merking á þann hlut sem væntanlega felur í sér það 

sama og er ætlað að svíkja á einhvern hátt. Líklega er hér verið að leika sér með 

báðar merkingar orðsins, að Völundur hafi haft svik í hyggju en jafnframt verið að 

smíða tæki til þess að aðstoða hann við það. Líklega er því hér verið að vísa til 

einhvers konar flughams /flugtækis, smíði sem aðeins væri á færi álfa,og gerði 

honum kleift að fljúga burt ? 

 

„Dýr“ hefur einnig verið útskýrt sem svo að átt sé við Völund, að hann hafi verið 

“dýr“ eða í dýrs líki. Heldur ósennilegt, en umhugsunarvert í ljósi hamskipta sem 

var á valdi guða eða þeirra sem göldróttir voru. 
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20.  

Kómu þeir til kistu,  

kröfðu lukla,  

opin var illúð  

er þeir í sáu. 

Fjöld var þar menja,  

er þeim mögum sýndist  

að væri gull rautt  

og gersimar. 

 

Kröfðu = kröfðust. Lukla = lykla. Illúð = hatur. Men(ja) = hálsmen, dýrgripir. Mögum 

= mönnum. Gersimar = gersemar. 

 

( Þeir komu að kistunni og kröfðust lykla (af Völundi svo þeir gætu opnað hana). 

Augljóst var hatur ( Völundar) er þeir litu ofan í og sáu þar fjölda dýrgripa sem þeim 

sýndist vera úr gulli.) 

 

Aths. 

Þriðja lína er ögn torskilin. Hægt er að skilja hana sem svo að illúð Völundar, því átt 

er við hann þótt nafnið sé undanskilið, hafi verið „opin“, þ.e. augljós. Hafi hann sýnt 

þeim illúð sína er hins vegar bágt að skilja af hverju þeir verða við beiðni hans í 

framhaldinu. Líka væri hægt að hugsa sér að hann stæði að baki þeim og þeir 

sæju ekki andlit hans sem væri hatursfullt, en sú útskýring krefst góðs vilja. 

Líklegra er að þetta sé samtal höfundar við áheyrendur til að lýsa hugarástandi 

Völundar. Ennfremur þjónar orðalagið efninu og textanum og gerir hana myndræna 

fyrir áheyrandann; illúðin er opin, hún opnast á sama hátt og kistan opnast, nema 

að annað sýnir dýrgripi, hitt hatur. 
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Völundr kvað: 

21.  

"Komið einir tveir,  

komið annars dags;  

ykkur læt eg það gull  

um gefið verða.  

Segið-a meyjum  

né salþjóðum,  

manni öngum,  

að ið mig fyndið."  

 

Komið annars dags = komið á öðrum degi. Segið-a = segið ekki. Salþjóð = 

heimafólk / hirðin. Öngum = neinum. Fyndið = þið funduð, hittuð. 

 

( „Komið á öðrum degi tveir einir,þá mun ég gefa ykkur allt gullið ( sem þið viljið). 

Ekki segja neinum manni frá að þið hittuð (og ætlið að hitta) mig; hvorki stúlkum né 

öðru heimafólki ykkar (við hirðina)“.) 

 

Aths. 

Spyrja má sig af hverju sveinarnir taka þetta í mál, af hverju segja þeir ekki til 

Völundar, að hann ætli að gefa gull sem tilheyri í raun réttri föður þeirra, Níðaði? 

Og er þetta ekki eign sveinanna hvort sem er, af hverju taka þeir ekki bara það 

sem þeir vilja ? Er Völundur ekki fangi Níðaðar / þeirra ? Hefur hann vald til 

einhvers ? 

 

Eina útskýringin er í fyrsta lagi að þeim standi ógn af Völundi og þori ekki að beita 

sér gegn honum; í öðru lagi að þeir ágirnist gullið fyrir sjálfa sig án vitundar föður 

þeirra, að þeir eigi eitthvað sjálfir. Þannig séð er þetta því uppreisn í smáum stíl 

gegn valdi föður þeirra, angi af hinu sígilda „föðurmorði“. 
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22.  

Snemma kallaði  

seggur  á annan,  

bróðir á bróður:  

"Göngum baug sjá!"  

 

23. 

Kómu til kistu,  

kröfðu lukla,  

opin var illúð,  

er þeir í litu.  

 

Snemma = árla dags .Seggur = maður. Baug sjá = til að sjá hring,dýrgrip. 

 

( Árla dags sagði bróðir við bróður: „Förum að sjá hring (dýrgripina)“. Þeir komu að 

kistunni og kröfðust lykla en augljóst var hatur (Völundar) er þeir litu ofan í.) 

 

Aths. 

Í Velents þætti í Þiðreks sögu biður Velent (Völundur ) sveinana að ganga 

afturábak að smiðjunni í nýföllnum snjó þannig að það líti út fyrir að þeir hafi farið 

þaðan, og þeirra er þvi ekki leitað þar. 
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24.  

Sneið af höfuð  

húna þeira  

og undir fen fjöturs  

fætur um lagði,  

en þær skálar,  

er und skörum vóru,  

sveip hann utan silfri,  

seldi Níðaði.  

 

Sneið af = hjó af.húna=(hér)sveina. Und = undir. Fen fjöturs = (sennil.) dý við hlið 

steðja tilkomið vegna affallsvatns notað við smíðar. Fætur = (hér) líkami án höfuðs. 

Um lagði = lagði til, gróf. Sveip = sveipaði,klæddi. Skálar und skörum = 

höfuðskeljar. Seldi = afhenti (konungi). 

 

( (Völundur) hjó höfuðin af sveinunum og gróf líkama þeirra í smiðjunni. Hann bjó til 

silfurhúðaðar (drykkjar)skálar úr höfuðskeljum þeirra og afhenti konungi.) 

 

Aths. 

Ekki er vissa fyrir merkingu „fen fjöturs“, en skýringin að ofan þykir líkleg og ráðin af 

vinnulagi og verkferli innan smiðjunnar. Það hefur þvi verið tilvalið og að auki 

auðvelt að grafa líkama þeirra þar, því ekki gat hann farið að bera þá um langan 

veg utandyra án þess að eiga á hættu að vera séður. Þar að auki var hann 

bæklaður á fótumLíka mætti hugsa sér að Völundur væri hlekkjaður við steðjann, 

og dýið væri því „fen fjöturs“. 

Þessi frásögn minnir á frásögn af Guðrúnu Gjúkadóttur sem drap syni sína 

tvo og gerði drykkjarskálar úr höfuðskeljum þeirra og borðbúnað ýmsan úr beinum. 

Til eru sagnir um þjóðflokka sem hafi farið svipað með höfuðkúpur 

andstæðinga sinna, en einnig eru þess dæmi að þjóðflokkar hafi haft gullslegnar 

höfuðkúpur forfeðra sinna að skurðgoðum. 
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25. 

En úr augum  

jarknasteina  

sendi hann kunnigri  

konu Níðaðar,  

en úr tönnum  

tveggja þeirra  

sló hann brjóstkringlur,  

sendi Böðvildi.  

 

Jarknasteina = gimsteina. Brjóstkringlur = hringlaga skraut (utan á kjól?) 

(Úr augum þeirra gerði hann gimsteina sem hann sendi hinni göldróttu konu 

Níðaðar en úr tönnum þeirra gerði hann brjóstkringlur sem hann sendi Böðvildi.) 

 

Aths.  

 

Orðið „jarknasteinar“ er tökuorð úr fornensku og mjög sjaldan notað í 

Eddukvæðum. Notkun þess hér eru ein rök fyrir því að það hafi verið samið á 

norrænu málssvæði í Englandi. 
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26.  

Þá nam Böðvildr  

baugi að hrósa  

-- -- --  

[bar hann Völundi],  

er brotið hafði:  

"Þorig-a eg at segja  

nema þér einum." 

 

Nam...at hrósa = hrósaði/bar hróðug. Þorig-a ek = ég þori ekki. 

 

(Böðvildur bar hringinn hróðug en fór með hann til Völundar þegar hún hafði brotið 

hann og sagði: „Ég þori engum að segja frá þessu nema þér“.) 

 

Aths. 

Óútskýrt er af hverju Böðvildur fer til Völundar en ekki til föður síns þegar hún 

brýtur hringinn, því ekki hefur verið minnst á neitt sérstakt trúnaðarsamband þeirra 

í millum áður. Því er skrýtið að hún þori engum að segja nema honum. Eigi að taka 

mark á lausamálskafla á undan 18. erindi þorði enginn maður að heimsækja 

Völund nema konungur og í því ljósi verða heimsóknir bræðranna og Böðvildar enn 

furðulegri. 

Ein skýring væri sú að hún, eins og bræðurnir, væri undir hælnum á föður sínum 

og óttaðist reiði föður síns meira en hún óttaðist Völund. Önnur skýring væri að 

samband sem við vitum ekki um hafi verið komið á, að hún hafi laðast að honum. 

Sé litið til orðanna í 29. erindi, „tregði för friðils“ er það kannski ekki svo ósennilegt. 

 

Hringurinn tengir þau Böðvildi og Völund saman. Að hann sé brotinn má túlka á 

táknrænan hátt sem svo að eining þeirra, les hjónaband, sé ekki fullkomnað. Það 

gerist hins vegar síðar á táknrænan og bókstaflegan hátt þegar Völundur gerir 

hvort tveggja, að laga hringinn og liggja Böðvildi. 
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Völundur kvað: 

27.  

"Eg bæti svo  

brest á gulli  

að feður þínum  

fegri þykir  

og mæður þinni  

miklu betri  

og sjálfri þér  

að sama hófi."  

 

Brest = skaði, galli. Gull =(hér)skartgripur,hringur. Feður – mæður = þgf.et. af faðir-

móðir. Fegri = fegurri. At sama hófi = á sama hátt, eins og áður. 

 

( Ég skal bæta skaðann á hringnum svo vel að föður þínum, móður þinni og þér 

sjálfri þyki hann jafn góður og áður ( og sjái engan mun ). ) 
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28.  

Bar hann hana bjóri,  

því að hann betur kunni  

svo að hún í sessi  

um sofnaði.  

"Nú hef eg hefnt  

harma minna  

allra nema einna  

íviðgjarna."  

 

Bar hana bjóri = bar hana ofurliði með því að gera hana ölvaða. Íviðgjarna = (hér 

sennil.) illskufull. 

 

(Hann fyllti hana ( Böðvildi ) því hann var öflugri ( en hún ) svo hún sofnaði þar sem 

hún sat /lá.( þá sagði hann ) „Nú hef ég hefnt allra harma minna (þess sem gert var 

á hlut minn), nema einnar, á hinum illskufullu ( Níðaði og konu hans)“. ) 

Aths. Ekki er sagt berum orðum að Völundur hafi flekað Böðvildi, en það felst í 

orðunum „bar hann hana bjóri“ sem merkir að hann hafi borið hana ofurliði og 

fengið vilja sínum framgengt með því að gera hana ölvaða. Sem leiðir hugann að 

útihátíðum okkar daga. 

„Íviðgjarna“ er vandræðaorð og ekki auðvelt að skýra. Oftast er valin sú leið 

að það eigi við þá sem gerðu á hlut Völundar, Níðað og drottningu hans, að þau 

séu „illskufull“ og hann hafi hefnt alls þess sem þau gerðu á hlut hans nema eins. 

Líka mætti þó hugsa sér að orðið eigi við „harma“ og skýringin þá : ég hef hefnt 

allra illskufullra afbrota á hendur mér nema eins. Fyrri skýringin er líklegri, en hvor 

leiðin er valin er ekki frágangssök. 

Með „harma allra“ á Völundur væntanlega við þrennt: stuld hringsins, stuld 

sverðsins og þess að leggja hann í hlekki og skera af honum sinarnar. Hann hefnir 

sín svo í fyrsta lagi með drápi sonanna, í öðru lagi með nauðgun á Böðvildi og í 

þriðja lagi með því að flýja og segja Níðaði frá því sem hann hefur gert. 
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29.  

"Vel eg," kvað Völundur,  

"verða eg á fitjum  

þeim er mig Níðaðar  

námu rekkar."  

Hlæjandi Völundur  

hófst að lofti,  

grátandi Böðvildur  

gekk úr eyju,  

tregði för friðils  

og föður reiði.  

 

Vel ég = (upphrópun, sennil.) ég ákveð, mæli svo um að. Verða = að ég verði. 

Fitjum = ( sennil.) fætur. Rekkar = (her)menn. Hófst að lofti = tókst á loft, flaug upp.  

Tregði = tregaði. Friðill = ástmaður. 

( Nú mælti Völundur:“ Ég ákveð / mæli svo um að ég geti aftur notað (sund)fætur 

þá er hermenn Níðaðar sviptu mig“. Völundur flaug upp hlæjandi, en Böðvildur 

gekk grátandi burt úr eyjunni, harmaði brottför ástmanns síns og óttaðist reiði 

föðurins.) 

 

Aths.  

Höfundur hefur þekkt til eldri sagna þar sem Völundur og Böðvildur eiga í 

ástarsambandi og því „tregar“ hún“ för friðils“ og anga af því má sjá í Velents þætti 

í Þiðreks sögu þar sem þau eigast að lokum. 

Fyrstu fjórar línurnar eru torráðnar. „Vel ek“ í merkingunni „ég mæli svo um“ 

eða „ég ætla mér „ er sennilegust og því notuð hér. „Vel“ gæti líka tengst orðinu 

„vél“ og visar þá bæði til „vélarbragðsins“ sem hann beitir Níðað og / eða e.k. tækis 

eða jafnvel flughams sem gerir honum kleift að fljúga .„Á fitjum“ gæti merkt að 

Völundur vísi til fóta sinna sem sundfóta, sem væri þá vísbending um að hann væri 

kominn í fuglsham og að auki er það tenging við konu hans, svanameyjuna. 
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30.  

Úti stendur kunnig  

kvon Níðaðar,  

og hún inn um gekk  

endlangan sal.  

En hann á salgarð  

settist  at hvílast :  

"Vakir þú, Níðuður  

Njára drottinn?" 

 

Salgarð = veggur umhverfis húsið/höllina. 

 

( Hin göldrótta kona Níðaðar sem var úti gengur inn í húsið en hann (Völundur, 

sem er á flugi ) sest og hvílist á hallargarðsveggnum. Drottningin spyr:“ Ertu 

vakandi, Níðuður konungur Njára ?“ ) 

 

Aths.  

Ekki er sennilegt að „hann“ í 5.línu eigi við neinn annan en Völund. Níðuður hefur 

ekkert erindi þangað og ólíklegt að drottningin haldi að hann sitji þar og sofi. Enda 

er sagt svo frá að hún sé innandyra er hún spyr hann. 

 

Hins vegar er ólíklegt að Völundur sé strax orðinn svo þreyttur að hann þurfi að 

hvílast, líklegra er að hann sitji þar og bíði færis eftir þvi að Níðuður komi út. 

Þannig getur hann auðveldlega flogið upp og sagt honum í öruggri fjarlægð frá 

hefnd sinni. 

 

Þessi sena minnir óneitanlega á samskipti Makbeðs, í samnefndu leikriti 

Shakespears, og drottningu hans eftir að þau höfðu drepið konunginn. Þau iðrast 

þá synda sinna, kenna hvert öðru um, og fá ekki sofið, enda gengur konungurinn 

aftur svo þau fá ekki frið. 
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Níðuður kvað: 

31.  

"Vaki eg ávallt  

viljalaus,  

sofna eg minnst  

sízt mína sonu dauða;  

kell mig í höfuð,  

köld eru mér ráð þín,  

vilnumk eg þess nú,  

að eg við Völund dæma.  

 

Viljalaus=máttlaus. Sízt=síðan að. Kell mig í höfuð=(bókstafl.) höfuð mitt kólnar ( 

kala-kell). Vilnumk=ég óska þess. Dæma=(hér) tala við. 

 

( „Ég vaki alltaf og er máttlaus; ég hef lítið getað sofið síðan synir mínir dóu. Þú 

gafst mér ill ráð og nú kólnar mér að innan. Ég óska þess að tala nú við Völund. ) 

Aths. 

Hér kemur aftur fyrir „viljalaus“; konungurinn er sviptur mætti sínum á sama hátt og 

Völundur áður og umhugsunarefni hvort það tengist ekki í báðum tilvikum missi 

hringsins og kvennana sem þeim tengjast. Völundur missir hringinn sem tengir 

hann við konu hans og missir þvi í raun hennar um leið. Níðuður missir hringinn, 

þótt hann viti ekki af því enn, og þar með Böðvildi dóttur sína um leið.  

„Köld eru mér ráð þín“ minnir óneitanlega á „köld eru kvennaráð“ úr 

Njálu.Svipaða skoðun um slæm ráð kvenna eru víðar, til dæmis í Orðskviðum 

Salómóns í Biblíunni.  

Níðuður er greinilega fljótur að skella skuldinni á næsta mann, konu sína, 

þegar illa fer og virðist hafa gleymt því að ágirnd hans á gulli Völundar var upphaf 

ófara þeirra.  Úr þessum orðum mætti lika lesa að hann hafi viljað lífláta Völund 

( og forða sér þannig frá hefnd hans ) en hún hafi viljað notfæra sér kunnáttu hans 

og komið því til leiðar að hann var bæklaður og settur til smíða. 
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32.  

Seg þú mér það, Völundur,  

vísi álfa,  

af heilum hvað varð  

húnum mínum." 

 

( Segðu mér Völundur, konungur álfa, hvað varð af heilum börnum mínum“.) 

 

 

Aths. 

Aftur vikið að Völundi sem konungi álfa, sbr.11 og 14 erindi. Hér virðist þó vera 

meiri lotning í garð Völundar, eins og Níðuður játi sig sigraðan af sér sterkari og 

æðri aðila. 

 

„Heilum“ er greinilega orðaleikur af hendi höfundar fyrir áheyrendur sína. Þeir vita, 

en Níðuður ekki, að synir hans eru einmitt ekki heilir, því Völundur hefur bútað þá í 

sundur. 
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Völundur kvað: 

33.  

"Eiða skaltu mér áður  

alla vinna,  

að skips borði  

og að skjaldar rönd,  

að mars bægi  

og að mækis egg,  

að þú kvelj-at  

kvon Völundar  

né brúði minni  

að bana verðir,  

þótt vér kvon eigim,  

þá er þér kunnið,  

eða jóð eigim  

innan hallar.  

 

Mar = hestur. Bægi = þgf.af bógur.Kvelj-at = kveljir ekki. Kunnið = þekkið. Jóð = 

barn. 

 

(Völundur sagði:„Þú skalt fyrst ( áður en ég segi þér það ) sverja þess eið að: megi 

skip mitt, skjöldur minn, hestur minn og sverð mitt bregðast mér (ef ég rýf eið minn) 

. Og að þú drepir hvorki konu Völundar (eða brúði hans) né barn hans þó að þú 

þekkir ( vitir hver hún / það er ) innan hallar (þinnar). )  

Aths.  

Ekki kemur fram að Níðuður sverji eiðinn en að hann hafi gert það má ráða af því 

að Völundur svarar því sem hann spyr um. Og gott betur. 

Hér lítur Völundur greinilega á Böðvildi sem brúði sína, enda ber hún hring 

hans og barn. Mjög ólíklegt er að Níðuður hafi ekki vitað við hvern hann átti. 
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34.  

Gakk þú til smiðju,  

þeirrar er þú gerðir,  

þar finnur þú belgi  

blóði stokkna;  

sneið eg af höfuð  

húna þinna,  

og und fen fjöturs  

fætur um lagðag.  

 

Belgir = (hér) búkar (konungssonanna). 

 

( Farðu til smiðjunnar sem þú lést gera, þar finnur þú blóðuga búka sona þinna. Ég 

hjó af þeim höfuðin og gróf þá ofan í dýi við steðjann.) 

 

35.  

En þær skálar,  

er und skörum vóru,  

sveip eg utan silfri,  

senda eg Níðaði;  

en úr augum  

jarknasteina  

senda eg kunnigri  

kvon Níðaðar,  

en úr tönnum  

tveggja þeirra  

sló eg brjóstkringlur,  

senda eg Böðvildi. 

 

(Sjá 25.erindi vegna orðaskýringa og athugasemda.) 
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36. 

Nú gengur Böðvildr  

barni aukin,  

einkadóttir  

ykkar beggja." 

 

Barni aukin = ófrísk, með barni. 

 

( Nú er Böðvildur,einkadóttir ykkar beggja, ófrísk ( að barni mínu )“. ) 

 

Aths. 

„Barni aukin“ er orðasamband úr fornensku og fengið að láni þaðan. Það má líka 

finna í kvæðinu Angurljóði Deors (Deors lament )  sem talið er ort í kringum 700 

e.kr. Bæði þessi kvæði, Völundarkviða og Angurljóð Deors, sækja því efni sitt í 

sameiginlegan grunn, eldra kvæði um sama efni. Notkun orðasambandsins styrkir 

líka réttmæti tilgátu um hvar svæðið sé að finna þar sem Völundarkviða, eins og 

við þekkjum hana, var samin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[97] 
 

Níðuður kvað: 

37.  

"Mæltir-a þú það mál,  

er mig meir tregi,  

né eg þig vilja, Völundur,  

verr um níta.  

Er-at svo maður hár,  

að þig af hesti taki,  

né svo öflugur,  

að þig neðan skjóti,  

þar er þú skollir  

við ský uppi."  

 

Mæltir-a = mæltir ekki.Vilja = myndi vilja. Níta er sennilega misritun af njóta.Er-at = 

er ekki. Skolllir = flýgur, (bókstafl.) hangir í lausu lofti. 

 

( „Þú hefur aldrei mælt þau orð sem ég hef harmað meir og sem ég myndi vilja að 

þú mundir njóta verr. Það er enginn maður svo hár að hann nái þér af hestbaki né 

svo öflugur að hann geti skotið þig niður þar sem þú hangir i loftinu (fyrir ofan mig 

)“. ) 

 

Aths. 

Vissulega kemur ekki fram að Níðuður hefði svarið þess að granda ekki Völundi, 

en þó myndi það líklegt. Hafi svo verið er hann hins vegar tilbúinn að svíkja það án 

umhugsunar, því áheyrandinn er ekki í vafa um að hann myndi drepa hann ef hann 

gæti, ef hann bara næði til hans ! 
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38.  

Hlæjandi Völundr  

hófst að lofti,  

en ókátur Níðuður  

sat þá eftir. 

 

( Völundur flaug upp en Níðuður sat hryggur eftir ( fyrir neðan ). ) 

 

 

Níðuðr kvað: 

39.  

"Upp rístu, Þakkráður,  

þræll minn inn bezti,  

bið þú Böðvildi,  

meyna bráhvítu,  

ganga fagurvarin  

við föður ræða.  

 

Fagurvarin = í fögrum klæðum. 

 

(„Þakkráður, besti þræll minn, stattu upp/farðu og bið þú Böðvildi að koma að ræða 

við föður sinn og vera í fögrum klæðum.) 

 

Aths. 

Eldri mynd nafnsins „Þakkráður“ hefur verið Þankráður og er notkun þessa nafns 

talin ein af vísbendingunum um þýskan upruna efnisins. Önnur tilgáta er þó að 

notkun þess sé af ásettu ráði af hendi höfundar Völundarkviðu til að ýja að eða 

staðfesta þýsk tengsl. Það fyrirfinnst til dæmis ekki í Velents þætti í Þiðreks sögu. 
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40.  

Er það satt, Böðvildur,  

er sögðu mér:  

Sátuð ið Völundur  

saman í hólmi?" 

 

( Er það satt Böðvildur sem mér hefur verið sagt, að þið Völundur hafið setið ( 

legið) saman í hólmanum ?“) 

Aths. 

Níðuður lætur hér eins og hann hafi heyrt orðróm á skotspónum um þau Völund, 

en Böðvildi er kunnugt um hver hafi sagt honum fréttirnar, nefnilega Völundur 

sjálfur, eins og fram kemur í næstu vísu. Spyrja má af hverju hann geri það, er 

hann að prófa hana á einhvern hátt ? 

 

„Sátuð saman“ merkir hér greinilega að sofa saman, að hafa samfarir. 
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Böðvildr kvað: 

41.  

"Satt er þat, Níðuður,  

er sagði þér:  

Sátum við Völundur  

saman í hólmi  

eina ögurstund,  

æva skyldi.  

Eg vætur honum  

vinna kunnag,  

eg vætur honum  

vinna máttag." 

 

Ögurstund = (hér sennil.) erfið, þungbær stund. Æva = aldrei. Vætur = ekki. 

( „Það er satt sem hann ( Völundur ) sagði þér; við lágum saman í hólmanum eina 

erfiða stund ( fyrir mig ). Betur að það hefði aldrei gerst!  Ég hafði hvorki afl né 

þekkingu til að standast hann“. ) 

Aths. 

„Ögurstund“ er hægt að skýra á ýmsa lund og er „þungbær“ ein merkingin. Það 

gæti líka þýtt stundina þegar fjaran hefur náð hámarki, rétt áður en byrjar að flæða 

að. Væri sú merking heldur ekki ósennileg ef haft er í huga að atburðurinn átti sér 

stað í eyju eða hólma sem væntanlega hefur verið hægt að ganga út í á fjöru. 

Böðvildur segist ekki hafa haft mátt til að standast eða verjast Völundi og kemur 

það heim og saman við kraft hans og fjölkynngi. Þó mætti líka lesa úr þessu 

ákveðna sjálfsbjargarviðleitni af hennar hálfu: Hún veit að Völundur er farinn og af 

tvennu illu er betra að skella skuldinni á hann, að hann hafi nauðgað henni, fremur 

en að hún hafi lagst hjá honum sjálfviljug, sem mætti þó ráða af erindi 26 og 28. 

Völundur segir einungis að hún sé með barni, en ekki að hann hafi nauðgað henni.  
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IV.	Úrvinnsla	á	texta	Völundarkviðu	

IV.1.Fyrri	leið	–	skrifleg	úrvinnsla	og	verkefni	

Hér á eftir er Völundarkviðu skipt niður í fjóra þætti eða kafla eftir innihaldi og fylgja 

hverjum þætti nokkur atriði til upprifjunar auk verkefna. 

IV.1.1.		Fyrsti	þáttur.		Völundur	hittir	svanamey.		Formáli	+	erindi	1	‐5.		

Upprifjun	

1.Hvað hétu bræðurnir þrír ? 

2. Hvað hétu valkyrjurnar og hvað gerðu þær? 

3. Hvað hét konungurinn og dóttir hans ? 

4. Hvað varð um valkyrjurnar ? 

5. Hvernig brugðust bræðurnir við ? 

Möguleg verkefni eftir erindum: 

1.erindi 

Hver gæti verið merking myrkviðarins ? 

Hvað merkir „örlög drýgja“ ? 

Finnið annað orð sem beygist eins og „sævar“ ? Hvernig er það í nefnifalli ? 

Hvað merkir „ drósir“ ? Hvað merkir það nú ? 

2.erindi 

Hvað merkir „að verja faðmi“ ? 

Hvað er sagt um útlit persóna í vísunni ? 

Hvaða kyn, tala og fall er orðið „ fira „? Fallbeygið. 
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3.erindi 

Hvað merkir „nauður um skildi“ ? 

Hvað merkir „inn átta“ ? Hvernig myndum við segja það í dag ? 

Takið eftir v-inu í „myrkvan“. Nefnið dæmi um annað orð sem hefur haft það. 

Tölur eru oft notaðar í sögum sem tákn á svipaðan hátt og þrír, samanber Þrír litlir 

grísir, geiturnar þrjár, hárin þrjú úr hala Búkollu og svo framvegis. Getið þið nefnt 

önnur dæmi úr sögum eða kvæðum þar sem tölurnar sjö, átta og níu sem koma 

hér fyrir eru notaðar á sama hátt ? 

4. erindi 

Takið eftir orðunum „af...veiði“. Hvernig myndum við segja það í dag ? 

Orðið „skyti“ er nafnorð myndað af sögninni að skjóta. Getið þið fundið annað 

nafnorð sem er myndað á sama hátt af annari sögn ? 

Hvernig beygist mannsnafnið Slagfiður ? 

Hvað merkir „um sáust“ ? Getið þið nefnt dæmi úr öðru tungumáli sem líkist þessu? 

5. erindi 

Egill „skreið“ segir hér. Hvað merkir sögnin að skríða ? 

Ef þið hugsið til stuðla og höfuðstafa, af hverju skreið Egill ekki norður ? 

Ef þið hugsið til stuðla og höfuðstafa, hvernig væri líklegt að „Úlfdalir“ hafi verið 

skrifað áður ? (Ath.ensku og þýsku. ) 

Möguleg ritunarverkefni úr fyrsta þætti: 

Lýstu atburðarrás þáttarins með eigin orðum. 

Lýstu samskiptum kvennanna og bræðranna. 



[103] 
 

Af hverju heldur þú að þær fari ? Heldur þú að þær komi aftur ? 

Reyndu að finna dæmi úr sögum eða úr nútímanum um konur sem líkjast þeim. 

Hvað finnst þér um viðbrögð bræðranna ? Hvað myndir þú gera ? 

 

IV.1.2.	Annar	þáttur.		Völundur	bíður	og	er	tekinn	höndum.	Erindi	6	–	18	

Upprifjun	

1.Hvað gerði Völundur meðan hann beið ? 

2. Hvað gerði Níðaður þegar hann frétti af Völundi ? 

3. Hvað gerðu menn hans ? 

4. Hversu margir voru hringarnir ? 

5. Hvað gerði Völundur þegar hann sá að einn hringinn vantaði ? 

6. Hvernig brást Völundur við þegar hann sá sverð sitt og hring aftur ? 

7. Hvað var gert við hann ? Hver réði því ? 

Möguleg verkefni eftir erindum: 

6.erindi 

Orðið „gim“ er óvanalegt að sjá eitt og sér; hvernig þekkjum við það helst?  

Hvernig væri enska mynd orðsins og hvað merkir hún ? 

Hvað merkir orðið „kvonar“ ? Hvernig beygist það ? 

Nefnið dæmi um orð tengdrar merkingar þar sem v-ið sést líka. 
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7.erindi 

Hvað merkir „drottinn“ hér ? En núna ? 

Hvað merkir sögnin „bliku“ ? Hvernig væri hún í nafnhætti ? Hvernig eru 

kennimyndir hennar ? 

Hvað merkir „við inn skarða mána“? 

8.erindi 

Beygið orðið seggur í öllum föllum. 

10.erindi 

Hvar koma fyrstu tvær línurnar fyrir annars staðar í kviðunni ? 

Hvað merkir orðið „líðandi“ ? Hvaða háttur er þetta ? 

Orðið bera merkir kvenkyns björn, birnu. Getið þið fundið örnefni sem tengjast 

þessu orði á Íslandi og á Norðurlöndum ? 

11.erindi 

Hvað merkir „á berfjalli“ ? 

Ljóði tengist orðinu lýður. Getið þið fundið annað dæmi um svipuð orðatengsl ? 

Hvað merkir „álfa ljóði“? Finnið annað dæmi í kviðunni sem merkir það sama. 

12.erindi 

Endurtekning er ekki óvanaleg í kviðunni. Orðið viljalaus kemur oftar fyrir; hvar ? 

Hver er merking þess hér ?  

Orðið fjötur merkir upphaflega band á fæti og tengist orðinu fet. Getið þið nefnt 

dæmi um svipuð tengsl ?  
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14.erindi 

Sögnin að geta á sér nokkrar merkingar. Nefnið nokkrar þeirra. 

Hvað gæti Níðuður verið að gefa í skyn með orðum sínum ? 

15.erindi 

Nefnið tvö dæmi um notkun orðsins „mæti“ í samsettu orði . 

Beygið mannsnöfnin í erindinu. 

16.erindi 

„Endlangan sal“ kemur fyrir annars staðar. Hvar ? 

Hvað merkir orðið „hýr“ hér ? Hver er ein merking þess í dag ? 

17.erindi 

Hvernig er „tenn“ í nefnifalli? Fallbeygið. 

Hvernig er „téð“ í nafnhættti og hverjar eru kennimyndir hennar ? 

Við hvern er Völundi líkt ? 

Hvernig má skilja orðið „sævar stöð“ ef litið er til 29. og 40. erindi ? 

Í hvaða erindi kemur orðið „sævar“ fyrir annars staðar í kviðunni? 

18.erindi 

„Hvessta“, „kunna“ og „herða“ eru hér í 1.p. þátíð. Hvernig eru þær í nafnhætti og 

hvernig myndum við rita þær í dag ? 

Lýsingarorðið „fránn“ merkir gljáandi. Fallbeygið það. ( sbr.erindi 16) 

Endingin –a merkir neitun. Finnið önnur dæmi um notkun þess í kviðunni. 

Hvað gæti –k-ið í „bíðka“ merkt ? Finnið önnur dæmi í kviðunni. 
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Möguleg ritunarverkefni úr öðrum þætti: 

Lýstu atburðarrás þáttarins með eigin orðum. 

Af hverju fer Níðuður af stað til Völundar ? Ath. Spurningu hans í 14. erindi. 

Völundur verður ekki sérstaklega æstur þegar hann sér að einn hringinn vantar. 

Finnst þér viðbrögð hans sennileg ? Rökstyddu. 

Hvað finnst þér um hegðun Níðaðar og drottningarinnar („hún“) gagnvart Völundi? 

Finnið dæmi um svipaða hegðun kónga eða ráðamanna í samtímanum. 

 

IV.1.3.	Þriðji	þáttur.	Völundur	hefnir	sín.	Erindi	19	‐27	

Upprifjun	

1.Hvað er Völundur að gera í upphafi  og hvar er hann ? 

2. Hverjir komu að hitta hann ? 

3. Hvað sagði Völundur við þá ? 

4. Hvernig tók hann svo á móti þeim ? 

5. Hvernig fór hann með þá ? 

6. Hver kom svo að hitta hann og af hverju ? 

7. Hvað sagði Völundur ? 

8. Hvað gerði hann svo ? 
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Möguleg verkefni eftir erindum: 

19.erindi 

„Né“ merkir hér ekki, en yfirleitt stendur það saman með öðru orði. Hvaða ? 

„Vél“ er hér í annarir merkingu en flestir þekkja. Hvað merkir það, hvernig er það í 

fleirtölu og nefnið eitt samsett orð þar sem það kemur fyrir. 

20.erindi 

„Kómu“ er hér með kommu yfir o-inu í þátíð sem er ekki lengur. Nefnið tvö önnur 

dæmi um slíkt í kviðunni. 

Hvernig er orðið „lukla“ í nefnifalli eintölu ?  Fallbeygið. 

Nefnið þrjú önnur dæmi þar sem endingin –úð er notuð. 

Hvernig er orðið „mögum“ í nefnifalli eintölu ? Fallbeygið. 

21. erindi 

Hvað merkir „komið annars dags“ ? 

Hvernig væri „manni öngum“ í nefnifalli ? 

Hvaða íslenskur rithöfundur hefur notað þessa mynd, “öngum“, í stað þeirrar sem 

við flest notum? 

„Fyndið“ er hér ekki tengt gamansemi. Hvernig er nafnháttur þess og kennimyndir ? 

24. erindi 

Hvað merkir orðið „húna“ hér ? En venjulega ? Nefnið annað dæmi um notkun 

þess. 

Hvernig er orðið í nefnifalli. Fallbeygið. 

 „Skálar“ er hér greinilega myndhverfing. Við hvað er átt ? 
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Hvað merkir sögnin að selja hér ?  Finnið tvær aðrar merkingar hennar. 

Hvernig er „sveip“ í nafnhætti ? Sýnið kennimyndir hennar. 

25.erindi 

Kona Níðaðar er „kunnig“. Hvað merkir það og hvaða samsettu orð getið þið nefnt 

þar sem það kemur fyrir ? 

27.erindi 

Hvaða kyn,tala og fall eru orðin „feður“ og „mæður“ ? 

Hvað merkir „að sama hófi“ ? 

28.erindi 

Hvað merkir „Bar hann hana bjóri“ ? 

 

Möguleg ritunarverkefni úr þriðja þætti: 

Lýstu atburðarás þáttarins með eigin orðum. 

Hvað finnst þér um meðferð Völundar á konungssonum ? 

Getið þið nefnt dæmi úr öðrum sögum eða bíómyndum um svipaða hegðun ? 

Hvað er það sem Völundur raunverulega gerir við Böðvildi ? 

Getið þið nefnt dæmi um aðstæður þar sem svipuð atvik koma upp úr nútímanum ? 
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	IV.1.4.	Fjórði	þáttur.	Völundur	lýsir	hefnd	sinni	og	flýgur	á	brott.	Erindi	29	‐40	

Upprifjun	

1. Hvað gerir Völundur í upphafi þáttarins ? 

2. En Böðvildur ? 

3. Hvernig líður Níðaði og hverjum kennir hann um það ? 

4. Hvað spyr hann Völund um ? 

5. Hverju svarar Völundur ? 

6. Hvernig bregst Níðuður við ? 

7. Hvað spyr hann Böðvildi um ? 

8. Hverju svarar hún ? 

 

Möguleg verkefni eftir erindum: 

29. erindi 

Hvað merkir „námu“ hér ? Hvernig er það í nafnhætti og nefnið dæmi um aðra 

merkingu orðsins. 

Hvernig er orðið „rekkar“ í nefnifalli eintölu. Fallbeygið. 

Í hvaða hætti eru orðin „hlæjandi“ og „grátandi“ ? 

Hvernig er nafnháttur af „tregði“ ? 

Hvernig er orðið „friðils“ í nefnifalli eintölu? Nefnið annað orð sem beygist eins. 

30. erindi 

Hvað merkir „kvon“ ? Fallbeygið 

Annars staðar í kviðunni er talað um „endlangan sal“. Hvar ? 
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31.erindi 

„Viljalaus“ kemur hér aftur fyrir. Hvað merkir það og hvar kemur það fyrir í kviðunni 

? 

„Köld eru mér ráð þín“ minnir á svar úr Íslendingasögu. Hvaða, og hver mælir þau 

? 

Hvernig gæti sögnin í „vilnumk“ litið út í nafnhætti og í hvaða samsetta orði sem þið 

þekkið kemur hún fyrir ? 

33. erindi 

Hvernig er „mars“ í nefnifalli og hvað merkir það ? Nefnið dæmi um aðra merkingu. 

Hver er kvenkyns mynd þess sem enn er notuð ? 

Hvað merkir orðið „jóð“ ? Finnið dæmi um samsett orð þar sem það kemur fyrir. 

34.erindi 

„Finnur“ var upphaflega „fiður“ í nafnhætti. Hvaða algenga nafnorð hefur beygingu 

sem minnir á þetta ? 

(35. erindi er endurtekning á efni úr því 24 og 25) 

36. erindi 

Hvað merkir „barni aukin“?  

Nefnið dæmi um samsett orð eða orðasamband þar sem seinni liðurinn kemur fyrir. 

37.erindi 

Finnið tvö dæmi um neitun í erindinu. 

Finnið þrjú dæmi um viðtengingarhátt í erindinu. 
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39.erindi 

Hvað merkir „bráhvítu“ ? Myndið önnur orð með brá- . 

 

41.erindi 

Fallbeygið Níðuður og Völundur og nefnið dæmi um orð sem beygjast eins. 

Hvað merkir „æva skyldi“ ? 

Möguleg ritunarverkefni úr fjórða þætti: 

Lýstu atburðarrás þáttarins með eigin orðum. 

Í erindi 29 og 38 er sagt að Völundur „hófst að lofti“. Búðu til þína eigin tilgátu um 

hvernig hann hafi farið að því. Rökstyddu. 

Lestu samtal Níðaðar og konu hans í erindi 30 og 31. Hvernig heldur þú að 

sambandi þeirra sé háttað þá ? Af hverju ? 

Í erindi 33 biður Völundur Níðað að sverja eið. Skrifaðu þennan eið með eigin 

orðum og málfari. 

Hvað finnst þér um framkomu Völundar við Níðað ? 

Lestu 37.erindi. Hvernig heldur þú að Níðaði líði ? Rökstyddu. 

Lestu 41. erindi. Endursegðu svar Böðvildar. 

 

Möguleg ritgerðarefni úr Völundarkviðu : 

Völundarkviða segir frá sígildum viðfangsefnum eins og ástir, svikum, hefnd og 

dauða. Endursegið efni hennar með eigin orðum og staðsetjið hana í nútímanum. 
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Skrifið leikgerð eða handrit að stuttmynd upp úr efni Völundarkviðu með samtölum 

og staðarlýsingum. 

 

Eitt megin umfjöllunarefni Völundarkviðu er hefnd hans á Níðaði. Er hefnd sem slík 

réttlætanleg og þá hvenær ? Rökstyddu af hverju / af hverju ekki og taktu gjarnan 

dæmi úr öðrum sögum og úr raunveruleikanum. 

 

Berðu saman konurnar sem koma fyrir í Völundarkviðu. 

 

Berðu saman persónu Völundar í fyrri hluta kviðunnar, þegar hann er í Úlfdölum, 

og svo í þeim seinni. 

 

Í Völundarkviðu má sjá dæmi um kúgun hins sterka á þeim veika og hvernig hann 

bregst við. Veltið fyrir ykkur þessu sambandi hins sterka og veika, bæði milli 

einstaklinga og milli ríkja, og hvaða afleiðingar það getur haft. 

 

Í Völundarkviðu notar Völundur Böðvildi til að hefna sín á föður hennar en konur 

hafa löngum orðið á milli í átökum. Veltið fyrir ykkur stöðu og réttindum kvenna á 

þeim tíma sem kviðan var rituð og hvernig staðan er í dag, ekki bara á Íslandi 

heldur í heiminum. Takið dæmi. 

 

Ef þið veltið fyrir ykkur hegðun Völundar og berið saman við aðra guði í norrænni 

goðafræði ; er hann maður eða guð eða eitthvað mitt á milli ? Rökstyðjið 
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Reynið að búa til lýsingu á því hvar í heiminum kviðan gerist, hvernig er umhverfið 

og húsakynnin og hvernig eru persónurnar útlítandi. 

 

IV.2.	Síðari	leið	–	annars	konar	úrvinnsla 

Til nemenda: 

Völundarkviða er fornt kvæði sem var skráð löngu eftir að það var samið og hafði 

þá geymst munnlega um langan tíma. Ætla má að kvæðið hafi verið flutt af 

sögumanni í eins manns leikgerð af efninu og var það því leikhús þess tíma. 

Skáldið eða sögumaðurinn hefur þannig haft þekkingu á efni verksins og búið sér til 

þessa útgáfu út frá ákveðnum sjónarhóli. Hann hefur notað málfar síns tíma og haft 

í huga hverjir áheyrendur hans væru, hvað þeir þekktu og hvað væri líklegt til að 

höfða til þeirra. Hann hefur með öðrum orðum reynt að setja efnið í sem 

söluvænstan búning til þess að markaðssetningin gengi sem greiðlegast á sama 

tíma og hann hefur haft listrænan metnað til að skapa fallegan texta og söguþráð. 

Á sama hátt reyna rithöfundar og skáld samtímans að skrifa texta sem fullnægir 

listrænum metnaði þeirra um leið og hann höfðar til fólks þannig að þeir geti haft af 

því lifibrauð.  

Völundarkviða er skrifuð út frá sjónarhóli Völundar, smiðsins sem er tekinn til 

fanga, en  þar koma einnig fyrir aðrar áhugaverðar persónur sem hefðu eflaust 

aðra sögu að segja af því sem gerist. Nú eigið þið í hópnum að velja eina persónu 

og segja sögu hennar eða upplifun á einhverju sem gerist í kviðunni á ykkar eigin 

hátt, út frá ykkar samtíma. Til þess hafið þið algerlega frjálsar hendur hvað varðar 

framsetningu og lengd að því gefnu að innihaldið komist til skila til áheyrenda 

ykkar. Þið getið með öðrum orðum notað hvaða tjáningarform sem er, svo lengi 

sem um einhvers konar flutning ykkar á efninu sé að ræða. Möguleikarnir eru 

nánast óþrjotandi, en sem dæmi um úrvinnslu mætti nefna:  
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Leikþáttur-  Þið skrifið ykkar eigin leikgerð sem byggir á efni úr kviðunni en gerist í 

nútímanum. Þið þurfið að búa til samtöl og staðsetja verkið; jafnvel að búa til 

einfalda sviðsmynd og mögulega semja / velja tónlist við. 

Leikþáttur fyrir heyrnarskerta – þar sem efni kviðunnar er komið til skila með 

táknmáli. Annað hvort má þá fylgja söguþræði eins og hann er eða staðsetja 

söguna annars staðar í tíma og rúmi. 

Leikþáttur fyrir yngri nemendur – þar sem efni kviðunnar er búið til flutnings fyrir 

yngri nemendur í skólanum, gjarnan með tónlist. 

Óperetta – söngvæn samtöl eru samin uppfrá efni kviðunnar og samin tónlist við 

eða skeytt við tónlist sem til er.  

Eintal- persónan sem þið veljið er ein og segir í raun söguna út frá sínum 

sjónarhóli, en efnið úr kviðunni þarf að koma fram í máli hennar. Hugsa þarf fyrir 

staðsetningu, mögulega einfaldri sviðsmynd og/eða tónlist. 

Ljóð- Ekki ósvipað eintali en í meira bundnu formi; það þarf þó ekki að vera 

„hefðbundið“ ( rím, stuðlar osfrv.), en efnið úr kviðunni þarf að komast til skila. Æfa 

þarf flutning á ljóðinu, mögulega athuga með lýsingu og /eða tónlist. 

Lag og texti- Hægt væri að semja lag og texta um efnið út frá ykkar persónu, texti 

þarf að komast til skila. 

Rapptexti- með eða án tónlistar, frumsaminnar eða „lánaðrar“ 

Dansverk- jafnvel mætti hugsa sér dansverk sem sýnir afstöðu ykkar persónu og 

samskipti við aðrar persónur, en auðvitað þyrfti að skrifa handrit að því. 

Stuttmynd- byggða á efni kviðunnar eða einstökum atburðum út frá ykkar 

persónu. Skrifa þarf handrit,taka upp, velja tónlist, klippa osfrv. 
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Teiknimynd- byggða á efni kviðunnar eða einstökum atburðum út frá ykkar 

persónu. Skrifa þarf handrit,teikna myndirnar,taka upp, tala inná, velja tónlist, 

klippa osfrv. 

 

Annað: 

Teiknimyndasaga- tengdu efni kviðunnar, í heild eða út frá einstökum atburðum, 

eða frá sjónarhóli einstakra persóna. Skrifa þarf söguborð og samtöl á sama hátt 

og ef um stuttmynd væri að ræða og skila inn á rafrænu formi til sýningar, auk 

hefðbundins forms. 

 

Persónur sem hægt væri að taka fyrir eru t.d.: 

Níðuður 

Drottningin 

Böðvildur 

Kóngssynirnir – báðir eða annar 

Kona Völundar 

„Svanameyjarnar/valkyrjurnar“ – allar þrjár 

Egill og / eða Slagfiður – einn að leita 

Menn Níðaðar 

Völundur – ný nálgun 

Sá/sú sem sagði Níðaði fréttir af Völundi 
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Lokaorð	

 

Forn kvæði eru i hugum flestra tyrfin og erfið aflestrar og þeim því miður lokuð bók. 

Tengjast þessar hugmyndir sjálfsagt kynnum þeirra af dróttkvæðum háttum. Vísur 

undir þeim háttum má finna í Íslendingasögum sem lesnar eru í grunn-og 

framhaldsskólum, eins og í Grettissögu, sem og lengri kvæði sem lesin eru í 

framhaldsskólum. Í dróttkvæðum háttum úir og grúir af kenningum og snúnum 

myndum og ekki allra að lesa úr þeim sér til ánægju án talsverðrar æfingar. Því er 

ekki úr vegi að nemendur í grunnskólum kynnist öðrum fornum kvæðum sem 

auðveldari eru aflestrar svo sem eddukvæðum, en lítið hefur verið um að þau séu 

lesin fyrr en í framhaldsskólum. Til þess að nemendur fái áhuga á þessum 

kvæðum og sækist í að lesa fleiri sér til fróðleiks og ánægju er mikilvægt að valin 

séu kvæði sem að efni, umfangi og málfari séu líkleg til þess að nemendur fái í 

þeim hæfilega ögrandi viðfangsefni en verði þeim ekki illkleifur hamraveggur. 

Völundarkviða er eitt þeirra kvæða sem er vel til þess fallið að vera með fyrstu 

fornkvæðum sem nemendur í grunnskóla lesa þar sem það er tiltölulega einfalt að 

uppbyggingu og efni þess ekki of margslungið né persónur þess of margar. Þá 

hafa ýmsir hafi rannsakað kviðuna og komið með ýmsar tilgátur um efni hennar og 

er hægt að nýta sér það til dýpkunar á skilningi og við eigin vinnu tengdu efni 

kviðunnar, en leiðir í þeim efnum geta verið margvíslegar. Textinn nýtist einnnig vel 

sem grundvöllur fyrir ýmis verkefni í málfars-og málfræðinámi nemenda, eftir því 

hvað kennari telur henta, enda eru þau búin til með hliðsjón af Aðalnámskrá. Má 
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þannig nýta kennsluskipulagið í heild sinni eða nota einstaka hluta þess eftir því 

hvað hentar. Er það von mín að efni þetta muni nýtast vel við íslenskukennslu í efri 

bekkjum grunnskóla og verði nemendum og kennurum hvatning til að takast á við 

fleiri texta úr þeim mikla arfi af fornum kvæðum sem við Íslendingar eigum öll.  

Njóti sá er nam. 
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