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Ágrip 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til bakkalárgráðu í almennri 

bókmenntafræði við Hugvísindadeild Háskóla Íslands. Hugmyndina fékk ég í samráði 

við leiðbeinanda minn, Ármann Jakobsson, sem á þakkir skilið fyrir góðan yfirlestur og 

leiðsögn. 

Til umfjöllunar í ritgerðinni eru tvær tegundir bókmenntagreina sem algengar 

voru á miðöldum. Greinarnar sem um ræðir eru níð og nefnast sennur og 

mannjöfnuðir. Til rökstuðnings eru tekin fyrir eddukvæðin Hárbarðsljóð, 

Hrímgerðarmál úr Helgakviðu Hjörvarðssonar og Lokasenna sem öll teljast til 

fyrrnefndra bókmenntagreina. Ýmis önnur dæmi verða tekin, meðal annars úr Snorra 

Eddu og Íslendinga sögum.  Í inngangi ritgerðarinnar er fjallað lauslega um 

eddukvæðin, uppruna og aldur þeirra. Í öðrum kafla verða hugtökin senna og 

mannjöfnuður skilgreind og gerð góð skil. Þá er einnig skoðað verður í hvaða tilgangi 

þau eru notuð og hvernig kvæði falla að þeim. Í næstu köflum verða ofangreind 

eddukvæði skoðuð náið með það í huga að finna hvernig þau falla að hugtökunum. Í 

umfjölluninni um Hárbarðsljóð er þrumuguðinn Þór einnig skoðaður og sýnt hvernig 

hann fellur oftar en ekki fyrir bellibrögðum annarra. Hrímgerðarmál eru senna sem 

segja frá skiptum tröllskessunnar Hrímgerðar Hatadóttur og Helga Hjörvarðssyni. 

Kaflinn leiðir í ljós hvernig kvæðið er augljóslega senna og vísað verður meðal annars í 

kenningu Karenar Swenson um hina fullkomnu sennu. Að lokum er fjallað um 

Lokasennu og siðferði goðanna krufin náið. 

Helstu rit sem stuðst er við eru ýmsar útgáfur eddukvæðanna, Snorra Edda, 

Íslensk bókmenntasaga Einars Ólafs Sveinssonar, rit Magnusar Olsens Edda og 

skaldekvad auk fjölmargra annarra íslenskra og erlendra bóka og fræðigreina. 
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Inngangur 

Norrænn kveðskapur á miðöldum er elsti kveðskapur okkar og er ómetanlegur 

menningararfur. Hann hefur í upphafi varðveist í manna minnum og því fátt hægt að 

segja um nákvæman aldur eða höfund kvæðasafns þess er við köllum eddukvæði. 

Tímabil munnmælakveðskaparins hefur stundum verið nefnt tímabil munnmenntanna 

og er sagt standa frá landnámi fram til 1100.1 Eddukvæði eru annar tveggja 

meginflokka forníslensks kveðskapar. Hinn eru dróttkvæði og verður ekki fjallar náið 

um þau í þessari ritgerð. Hefð hefur orðið fyrir því að kalla þau kvæði sem finna má í 

Konungsbók eddukvæða, og önnur kvæði í svipuðum stíl, eddukvæði og önnur kvæði 

falla þá í síðari flokkinn. Meginmunur þessara tveggja ólíku kveðskapar liggur meðal 

annars í stíl og bragfræði kvæðanna. Eddukvæðin eru tiltölulega einföld að gerð, segja 

sögur af goðum og hetjum og ekkert þeirra er eignað ákveðnum höfundi, ólíkt 

dróttkvæðunum.2  

Yrkisefni eddukvæðanna er fjölbreytt. Annars vegar fjalla þau um atburði og 

frásagnir úr lífi goðanna og hins vegar sögulegar frásagnir af hetjum miðalda, svo sem 

af Sigurði fáfnisbana og fleirum. Goðakvæðin skipa sér sjálf í tvo flokka: í fyrsta lagi eru 

þar kvæði sögð sem ein samfelld saga, byggð á einni goðsögn, og í öðru lagi eru þar 

frásagnir sem byggja á og vísa í nokkrar goðsagnir.3 Sum eddukvæðanna fjalla um 

heimssöguna, þar á meðal Völuspá og Vafþrúðnismál, önnur eru fræðslukvæði, svo 

sem Hávamál og Alvíssmál, og enn önnur virðast samin í gamansömum tilgangi. Þessi 

síðastnefndi flokkur hefur gjarnan verið nefndur sennur og mannjöfnuðir og koma víða 

fram í íslenskum fornbókmenntum. Hefur flokkurinn verið álitinn sérstök 

bókmenntagrein og fóru jafnan á undan átökum í fornum kveðskap.4 Í þessari ritgerð 

hyggst ég skoða sérstaklega þennan flokk eddukvæða og taka þar fyrir kvæðin 

Hárbarðsljóð, Lokasennu og Hrímgerðarmál úr Helgakviðu Hjörvarssonar. Orðið senna 

                                                           
1
 Heimir Pálsson 2001:12. 

2
 Heimir Pálsson 2001:47. 

3
 Íslensk bókmenntasaga I, 2006:80. 

4
 Íslensk bókmenntasaga I, 2006:99 



6 

 

merkir illdeildur eða rifrildi og mannjöfnuður táknar  lýsir það efni kvæðanna nokkuð 

vel.5  

Eddukvæði 

Eddukvæði hafa nafn sitt af aðalhandriti kvæðanna sem Brynjólfur biskup Sveinsson 

eignaðist árið 1643 og kallaðist Sæmundar-Edda, en það nafn þykir nokkuð villandi því 

fátt bendir til að Sæmundur fróði hafi átt þátt í skráningu kvæðanna. Kvæðasafnið 

hefur gengið undir fleiri nöfnum til dæmis Eldri Edda og er þá átt við eldri útgáfu Eddu 

þeirrar er kennd er við Snorra Sturluson. Það nafn þykir þó einnig óheppilegt þar sem 

ekki eru til staðfestar heimildir um að Snorri hafi stuðst við aðra, eldri og meiri Eddu. 

Einar Ólafur Sveinsson getur þess í riti sínu Íslenzkar bókmenntir í fornöld að skást 

teljist nafnið Ljóða-Edda um kvæðin6 en hefur það þó ekki verið notað í íslensku.7 

Safnið hefur verið sett saman á þjóðveldistímanum, það er frá stofnun Alþingis árið 930 

og fram til ársins 1262 þegar Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd. Þetta þýðir að 

við höfum ekki náð að tímasetja eddukvæðasafnið nánar en að það hafi verið ritað 

einhvern tímann á þessu þriggja alda skeiði.  

Aðalhandrit kvæðasafnins er Konungsbók Eddukvæða sem talið er ritað í 

kringum 1275. Það ber latneska heitið Codex Regius og hefur handritsnúmerið GKS 

2365 4to sem merkir að það kemur úr safni Danakonungs. Handritið er 45 blöð þar sem 

skrifað er á báðar hliðar og er textinn því um 90 blaðsíður. Fræðimenn vísa til safnsins 

með bókstafnum R sem stendur fyrir regius. Í Konungsbók eru varðveitt 29 kvæði sem 

fæst má finna í öðrum handritum og í íslenskri bókmenntasögu hefur skapast sú hefð á 

að nefna þau sem fremst standa goðakvæði og þau seinni hetjukvæði eftir yrkisefni 

þeirra. Þau fyrrnefndu fjalla um goðin, líf þeirra og siðferði en þau síðarnefndu segja frá 

germönskum hetjum og atburðum úr lífi þeirra. Líklegt þykir að margar persónur 

hetjukvæðanna eigi sér sögulegar fyrirmyndir. 

Í Konungsbók er kvæðunum skipt í goðakvæði og hetjukvæði, eins og síðan hefur orðið 

hefð á í íslenskri bókmenntasögu. Þar koma fyrst Völuspá, Hávamál, Vafþrúðnismál og 

Grímnismál. Þessi kvæði hafa verið nefnd Óðinskvæði en þrjú síðastnefndu kvæðin eru 

                                                           
5
 Ármann Jakobsson 2009:29. 

6
 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:178.  

7
 Kvæðasafnið ber oft heitið The poetic Edda á ensku. 
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beinlínis lögð honum í munn að heild eða að hluta. Næst á eftir koma Skírnismál og svo 

fjögur kvæði þar sem Þór spilar stórt hlutverk: Hárbarðsljóð, Hymiskviða, Lokasenna  

og Þrymskviða. Því næst koma Völundarkviða, sem telst þó til hetjukvæða, og 

Alvíssmál. Á eftir goðakvæðum koma hetjukvæðin og eru þau sett fram í þessari röð: 

Helgakviða Hundingsbana I, Helgakviða Hjörðvarðssonar, Helgakviða Hundingsbana II, 

Grípisspá, Reginsmál, Fáfnismál og þá Sigurdrífumál. Hér kemur á eftir eyða í 

Konungsbók þar sem um átta blaðsíður vantar í kvæðasafnið, það er  eitt kver. Eftir 

eyðuna kemur fyrst kvæðið Brot (Brot af Sigurðarkviðu) og þar á eftir koma 

Guðrúnarkviða I,  Sigurðarkviða skamma, Helreið Brynhildar, Guðrúnarkviða II og III, 

Oddrúnargrátr, Atlakviða og Atlamál hin grænlenzku, Guðrúnarhvöt sem einnig hefur 

verið nefnd Guðrúnarhefna, og síðast en ekki síst Hamðismál.  

Lengi vel trúðu menn því að eddukvæðin væru jafnvel frá tímum ármiðalda, það 

er frá því um 400-8008 en ýmsir fræðimenn hafa komið með kenningar um aldur 

kvæðanna síðan og telja þau flestir eldri. Finnur Jónsson taldi kvæðin líklega vera samin 

fyrir 1000 og því eldri en kristnin. Hann sagði þau hafa tilheyrt munnlegri geymd frá 

upphafi 10. aldar fram til um 1200 þegar þau voru skrásett.9 Guðbrandur Vigfússon 

taldi þau vera frá árunum 800-1100, og var sú kenning hans studd af Sophus Bugge. 

Bugge taldi að hægt væri að ganga út frá 9. öld sem terminus a quo eða upphafspunkti 

í aldri eddukvæðanna.10 Árið 1899 sagði hann einnig að flestir fræðimenn þess tíma 

væru sammála um að ekkert eddukvæðanna væri eldra en frá seinni hluta 9. aldar.11  

Edwin Jessen taldi þau þó ekki ort fyrr en á 11. eða 12. öld. og jafnvel sum kvæðin á 13. 

öld.12 Eins og þetta yfirlit sýnir glöggt eru menn ekki á eitt sáttir um aldur 

eddukvæðanna og handrit þeirra gefa oft litlar vísbendingar um hann. Yrkisefni 

kvæðanna gefa þó hugmynd um aldurinn og líklegt þykir að goðakvæðin séu öll ort á 

tímum heiðni eða stuttu eftir kristnitöku þegar heiðni er enn til staðar. Þetta er þó ekki 

hafið yfir vafa því ekki eru allir sammála um að kvæðin séu trúarkvæði. Séu kvæðin 

veraldlegs eðlis en ekki trúarlegs, samin til dæmis í sögulegum eða gamansömum 

tilgangi, eru aldursskilin ekki þau sömu.  

                                                           
8
 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:203 

9
 Finnur Jónsson, 1932:VIII. 

10
 Bugge, 1879:144-145. 

11
 Bugge, 1899:2. 

12
 Jessen, 1871:61.  



8 

 

Mannjöfnuður eða senna 

Lengi hefur verið leitast til þess að flokka bókmenntir og aðrar listir í ákveðnar greinar, 

en fyrsta fræðilega skilgreiningin á ólíkum greinum ljóðlistar, leiklistar og epísks 

skáldskapar er sett fram af gríska fornaldarspekingnum Aristótelesi, í verki hans Um 

skáldskaparlistina. Greinahugtakið er því ævafornt, menningarlega skilgreint fyrirbæri 

sem skipar mikilvægan sess í samfélagi okkar,13 og gerir bæði höfundum og lesendum 

kleift að staðsetja verk efnislega í ákveðinn flokk. Eins og Guðni Elísson segir í grein 

sinni Í frumskógi greinanna. Kostir og vandamál greinafræðarinnar má skoða öll 

meginsvið listsköpunar út frá greinahugtakinu hvort sem horft er til myndlistar, 

tónlistar eða bókmennta. Hugtakið grein er notað yfir latneska orðið genus sem þýðir 

gerð eða flokkur af einhverju, og er þá ekki einvörðungu átt við bókmenntir eða aðrar 

listir. Bókmenntagreinar eru samkvæmt þessu tegundir eða flokkar mismunandi 

bókmennta. Höfuðgreinar bókmenntanna eru þrjár: epík, leikritun og lýrík eða ljóðlist. 

Undirgreinarnar eru fjölmargar og við flokkun íslenskra bókmennta vakna ýmsar 

spurningar. Eitt af því sem velta má fyrir sér er hvort til sé ákveðinn fjöldi 

bókmenntagreina, hvort allar íslenskar fornbókmenntir tilheyri sama flokk eða hvort 

skipta mætti þeim í kveðskap annars vegar og sögur hins vegar. Þá má einnig velta efni 

kvæðanna fyrir sér og hvort skipa mætti fræðslukvæðum eddukvæðanna í einn flokk 

og gamankvæðum í annan.  

Eins og áður hefur komið fram hafa sennur lengi verið álitinn sérstakur flokkur 

bókmennta og undir hann heyra meðal annars Lokasenna og Hrímgerðarmál. Annar 

skyldur flokkur eru mannjafnaðir þar sem tveir aðilar skiptast á að hæla sjálfum sér, 

eða öðrum, í hástert og jafnvel gera lítið úr afrekum andstæðingsins.14  

Hárbarðsljóð hafa bæði verið nefnd senna og mannjafnaður. Vissulega má færa 

rök fyrir því að kvæðið teljist til beggja þessara greina en til þess þurfum við að 

skilgreina hugtökin senna og mannjöfnuður nánar og taka dæmi um hvernig 

Hárbarðsljóð telst senna, mannjöfnuður eða bæði.  

 

                                                           
13

 Guðni Elísson, Björn Ægir Norðfjörð, 2006:9. 
14

 Ármann Jakobsson, 2009:29. 
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Þrátt fyrir að bæði frásagnarformin séu munnleg deila eða þræta er ýmislegt sem skilur 

á milli. Mannjöfnuði eru settir mun fastari skorður en sennu. Hugtakið er nær eingöngu 

notað í óbundnu máli þó að mannjöfnuðurinn sjálfur geti farið fram í bundnu máli, sbr. 

Hárbarðsljóð.15 Í mannjöfnuði verður að fara fram einhvers konar samanburður á 

afrekum og úr verður eins konar munnleg pissukeppni þar sem viðföngin rembast við 

að véfengja sigra hins. Af þessu leiðir að í mannjöfnuði eru að jafnaði tveir deiluaðilar, 

þó geti þeir verið fleiri, sem skiptast á að ausa hrósi yfir sjálfa sig eða sína hetju.  

Eins og segir í skýringum við Eyrbyggja sögu virðist mannjöfnuður „hafa verið 

algeng skemmtun í fornöld“16 en þó virðist hann sjaldnast teljast til friðsamlegra 

rökræða. Í Eyrbyggju segir: „Þar var ǫlteiti mǫrg; var þar talat um mannjǫfnuð, hverr 

þar væri gǫfgastr maðr í sveit eðr mestr hǫfðingi; ok urðu menn þar eigi á eitt sáttir, 

sem optast verðr ef um mannjǫfnuð er talað.“17 Í mörgum tilfellum voru mannjafnaðir 

undanfari átaka og vopnaviðskipta í fornum bókmenntum.18 Færeyinga sögu má 

glögglega sjá að slíkir samanburði leiddu gjarnan til handalögmála: „Það var eitt haust 

at Hafgríms bónda í Suðrey, at þeir sátu við sviðelsa, Einarr Suðureyingr ok Eldjárn 

kambhǫttr. Þeir fóru í mannjǫfnuð; fylgði Einarr þeim frændum sínum, Bresti ok Beini, 

en Eldjárn fylgði Hafgrími ok kallaði Hafgrím framar. Þessu kom svá at Eldjárn hljóp 

upp ok laust til Einars með tré því er hann helt á; kom þat á ǫxl Einari, ok varð honum 

illt við. Einarr fekk eina øxi ok  laust i hǫfuð Kambhǫtt svá at hann lá í óviti, ok sprakk 

fyrir.“19 

 

Öfugt við nauðsynlegan samanburð mannjafnaðarins eru sennur háðar með frjálsri 

aðferð20 og markmið sennanda iðulega að niðurlægja, smána og svívirða 

andstæðinginn eða andstæðingana. Hugtakið merkir rimma, þræta eða rifrildi og er 

skylt hugtakinu skæra sem merkir deila eða átök. Þegar notuð er sögnin senna við 

einhvern eða senna einhvern er átt við  að hæða hann eða gera lítið úr einstakling. Í 

Lokasennu birtist þetta hvað augljósast þar sem hvert goðið á fætur öðru verður fyrir 

svívirðingum Loka. Nafnið á kvæðinu vísar einnig beint í það að þarna sé um sennu að 

                                                           
15

 Swensson, 1991:31. 
16

 Íslenzk fornrit IV, Eyrbyggja saga, 1985:98. 
17

 Íslenzk fornrit IV, Eyrbyggja saga, 1985:98. 
18

 Íslensk bókmenntasaga I, 2006:99 
19

 Íslenzk fornrit XXV, Færeyinga saga, 2006:11. 
20

 Ármann Jakobosson, 2009:29.  
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ræða. Það má þó velta fyrir sér tilgangi kvæðisins, hvort kvæðinu sé beinlínis ætlað að 

níða heiðin goð eða hvort það hafi verið samið í gamansömum tilgangi, sbr. nýlegar 

skopmyndir af Múhameð spámanni. 

Hárbarðsljóð 

Hárbarðsljóð hefur verið talið til eldri eddukvæða og hefur hollenski fræðimaðurinn Jan 

de Vries flokkað kvæðið í hóp þeirra sem hann telur vera ort fyrir 1000. Í raun er þó fátt 

vitað um aldur kvæðisins og eins og Einar Ólafur Sveinsson bendir á eru fá aldursrök 

sem beita má á Hárbarðsljóð21 og nefnir hann í fyrsta lagi að bragfræði kvæðisins eru 

ekki settir eins fastir taumar og í mörgum öðrum eddukvæðum og því ekki hægt að 

aldurgreina út frá bragarhættinum einum því fjölbreytileiki hans skilur kvæðið frá öllum 

öðrum eddukvæðum.22 Regluleiki eddukvæða gæti þó gefið hugmyndir um aldur þeirra 

og hinn mikli fjölbreytileiki Hárbarðsljóða þannig verið gamalt einkenni. Þá mætti 

hugsa sér að reglulegustu kvæði Konungsbókar séu þau yngstu.  Í Hárbarðsljóðum má 

finna vísur ortar undir ljóðahætti og málahætti, aðrar undir fornyrðislagi og sums 

staðar bregður fyrir óbundnu máli. Hárbarðsljóð telja í heildina sextíu erindi og eru því 

eitt af lengri eddukvæðunum. Vísurnar eru mismunandi að gerð og lengd, allt frá einu 

vísuorðu upp í þrettán og að jafnaði nokkuð atkvæðamörg: 

 

Þór kvað: 

„Hversu snúnuþu yþr konur yþrar?“ 

 

Hárbarður kvað: 

„Sparkar ǭttum vér konor, 

ef oss at spǭkum yrþi; 

horskar ǭtto vér konur, 

ef oss hollar væri; 

þær ór sandi 

síma undo 

ok grund ór dali 

                                                           
21

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:292 
22

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:292. 
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drúpum grófu; 

varþk þeim einn ǫllom 

øfri at rǭþum; 

hvíldak hiá þeim systrum sjau 

ok hafþak geþ þeira allt ok gaman. 

Hvat vanntu þá meþan, Þórr?“23 

 

Í öðru lagi nefnir Einar viðskeyttan greini sem finna má víðsvegar í kvæðinu en hann 

þykir óalgengur í öðrum eddukvæðatextum:  

 

Þór kvað: 

„Ferþu mik of sundit, 

føþik þik á morgin; 

meis hefk á baki, 

verþra matr enn betri; 

Át ek í hvílþ, 

áþr ek heiman fór, 

sildr ok hafra; 

saþr emk enn þess."24 

 

Viðskeytti greinirinn er að öllum líkindum runninn úr hinum lausa greini sem víða má 

finna í eddukvæðunum. Í útgáfu Guðna Jónssonar á eddukvæðunum má til að mynda 

finna lausan greini alls ellefu sinnum í Lokasennu en viðskeyttan greini aðeins tvisvar, í 

52. vísu annars vegar:„Léttari í málum / vartu við Laufeyjar son, / þá er þú lézt mér á 

beð þinn boðit; / getit verðr oss slíks, / ef vér gjörva skulum / telja vömmin vár.“ og 58. 

vísu hins vegar: „En þá þorir þú ekki, / er þú skalt við ulfinn vega, / og svelgr hann allan 

Sigföður. Í útgáfu Konungsbókar Eddukvæða frá Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi er 

hægt að sjá að í handritinu R er viðskeyttan greini einnig að finna í sömu vísum og hjá 

Guðna. Í útgáfu Finns Jónssonar þar sem stafsetning hefur ekki verið samræmd til 

nútímamáls er viðskeyttan greini að finna aðeins einu sinni, í 52. vísu en þar er enginn 

                                                           
23

 Edda, 1922, 110. 
24

 Edda, 1922:106 
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viðskeyttur greinir í þeirri 58. Í útgáfu Karls Hildebrand er hvergi að finna viðskeyttan 

greini þó vísi að honum megi finna í 52. erindi þar sem sagt er „vǫmm enn vǫr.“  

 

Þessi frjálsi stíll kvæðisins gerir það að verkum að erfitt er að finna tengsl þess við 

önnur eddukvæði en er það þó ekki með öllu ómögulegt og bendir Einar Ólafur 

Sveinsson meðal annars á Hárbarðsnafnið í Grímnismálum: 

 

„Grímni mik hétu  

at Geirröðar,  

en Jalk at Ásmundar,  

en þá Kjalar,  

er ek kjalka dró,  

 

Þrór þingum at,  

Viðurr at vígum,  

Óski ok Ómi,  

Jafnhár ok Biflindi,  

Göndlir ok Hárbarðr með goðum“25 

 

Orðalagi Hárbarðsljóða svipar einnig til Grímnismála og annarra eddu- og dróttkvæða og 

ætlar Einar Ólafur Sveinsson26 að kvæðið sé samið á 10. öld og staðsetur hana á milli Velleklu 

Einarrs  Helgasonar skálaglamm og Haustlangar Þjóðólfs úr Hvini.27 Einar fylgir þar 

hugmyndum Magnus Olsen um málfarslíkindi kvæðanna og tekur hann sem dæmi 14. vísu 

Velleklu og 16.-18. vísu Hárbarðsljóða. Eins og áður hefur komið fram er nánast ógjörningur 

tímasetja höfundarlaus kvæði, og þó að vísurnar hafi ýmis sameiginleg einkenni er ekki hægt 

að útiloka að um hreina tilviljun sé að ræða. Einnig er möguleiki á að um sísköpunarverk hafi 

verið að ræða, það er að þau hafi verið í sífelldri þróun frá manni til manns og að hver 

flytjandi hafi komið með sína nálgun, þar sem einhverju hafi verið bætt við en öðru sleppt og 

svo framvegis. Kvæði og sögur sem varðveitast í munnlegri geymd eru oft sísköpunarverk og 

þá jafnframt oft höfundarlaus. 

Öll erindi Hárbarðsljóða eru varðveitt í Konungsbók Eddukvæða en auk þess má finna 

fjörutíu heilar vísur og eina hálfa (vísa nítján) í handritinu AM 748 I 4to sem varðveitt er í 

Stofnun Árna Magnússonar. Handritið telur í heildina 28 blaðsíður. Í því má einnig finna 

kvæðið Baldursdraumar, hluta Skírnismála og Vafþrúðnismála, Grímnismál, Hymiskviða og 

einnig upphaf Völundarkviðu sem öll má finna í Konungsbók Eddukvæða að undanskildum 

                                                           
25

 Eddukvæði, 1949:97. 
26

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:293. 
27

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:293. 
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Baldursdraumum.28 Það eina sem víst getur talist í aldursgreiningu á Hárbarðsljóðum er að 

kvæðið er samið fyrir 1275, að því gefnu að Konungsbók sé sett saman á þeim tíma þó að 

jafnvel sú aldursgreining sé ekki óumdeild.29 

 

Hárbarðsljóð eru dæmi um tveggja manna samtalskvæði, líkt og Alvíssmál, en önnur 

eddukvæði byggja á samtölum fleiri persóna, til dæmis Lokasenna og Skírnismál.30 Falla 

þessi kvæði vel til leikritagerðar og hafa þau öll leikrænan texta þar sem erindi þeirra eru 

lögð í munn ákveðnum persónum og efni þeirra skýrt. Spássíumerkingar gefa til kynna hver 

mælir hverju sinni (utan Alvíssmála en þar kemur það þó ekki að sök) og bendir það til þess 

að kvæðin hafi jafnvel verið samin með það í huga að vera flutt af leikurum og hefur Terry 

Gunnell meðal annarra fært rök fyrir þessu í riti sínu The Origins of Drama in Scandinavia. 

Þar leiðir hann líkur að því að jafnvel í upphafi hafi ýmis eddukvæði verið hugsuð sem leikrit 

og nefnir þar helst Vafþrúðnismál, Skírnismál, Lokasennu og Fáfnismál.31 Í þessum kvæðum 

koma fyrir heldur nýstárleg aðferð til þess að gefa til kynna sögumann eða mælanda. Í stað 

þess að mælandi sé getinn í vísunni sjálfri, eins og til dæmis í 30. vísu Völundarkviðu: „Vel ek, 

kvað Vǫlundr,“32 er hann getinn til hliðar við textann, samsíða þeirri línu þar sem mælandinn 

hefur mál sitt.33 

 

 

                                                           
28

 Clunies-Ross, 2005: 9.  
29

 Ármann Jakobsson, 2009:25. 
30

 Heimir Pálsson, 2001: 58. 
31

 Gunnell, 1995:207. 
32

 Eddukvæði, 1932:128. Ath. útgáfum ber ekki saman um vísnanúmer í þessu kvæði. 
33

 Gunnell, 1995:208. 
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Efni Hárbarðsljóða  

Í Hárbarðsljóðum eru það einungis tveir menn sem mæla, þrumuguðinn Þór og 

ferjumaðurinn Hárbarður. Þór er á leið heim til Ásgarðs eftir dvöl í austri og kemur að 

sundi og handan þess er ferjumaðurinn Hárbarður. Þór óskar (eða krefst) eftir fari yfir 

sundið en ferjumaðurinn neitar honum og byrjar við hann sennu, sem síðar verður að 

mannjöfnuði þar sem þeir hæla sjálfum sér og verkum sínum í hástert en gera lítið úr 

hvorum öðrum. Í sjöunda erindi ítrekar Þór bón sína um far en ferjumaðurinn segir 

húsbónda sinn hafa bannað sér að flytja hlennimenn (ræningja) og hrossaþjófa34 og 

blasir að annað hvort þykir honum ekki mikið til Þórs koma eða þá að ætlan hans sé að 

lítilsvirða hann sem mest: 

 

„Hildólfr sá heitir 

es mik halda baþ, 

rekkr enn ráþsvinni, 

es býr i Ráþseyjarsundi; 

baþ-at hann hlennimenn flytia 

eþa hrossa þjófa, 

góþa eina 

ok þás er ek gǫrva kunna; 

segþu til nafns þíns, 

ef þú vill of sundit fara!“35 

 

Hárbarður segist aðeins ferja góða menn og kunningja og ef Þór vilji fara yfir sundið 

skuli hann segja til nafns síns. Gerir Þór það en viðurkennir að hann sé ekki saklaus og 

uppfylli því ekki skilyrði ferjumannsins um góðmennsku: „Segia mun ek til nafns míns, / 

þótt ek sekr siákr,” og því næst kynnir Hárbarður sig og takast þeir síðan á í orðaskaki. Í 

Snorra Eddu segir frá Þór, sem einnig er nefndur Ása-Þór eða Öku-Þór. Þar segir: „Hann 

á ok þrjá kostgripi. Einn þeira er hamarrinn Mjöllnir, er hrímþursar ok bergrisar kenna, 

þá er hann kemr á lopt, ok er þat eigi undarligt. Hann hefir lamit margan haus á 

                                                           
34

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:293. 
35

 Edda, 1922:107 
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feðrum eða frændum þeira.“36 Nefna mætti fjölmargar sagnir af Þór berjast við jötna 

og aðra óvini Ásgarðs, meðal annars í Snorra Eddu og ýmsum eddukvæðum. 

 

Fyrstu fjórtán erindi kvæðisins teljast vera sennur og í fimmtándu vísu hefst hinn 

eiginlegi mannjöfnuður sem stendur til og með fertugastu og sjöttu vísu þegar Þór 

hótar með hamrinum: „hygg ek at þú æpa mynir,/ ef þú hlýtr af hamri högg.” Hefur þá 

Hárbarður sennuna aftur.37 

Þrumuguðinn Þór 

Hárbarðsljóð hefur verið talið til Þórskvæðanna svokölluðu, þar sem Þór er í 

aðalhlutverki. Meðal þeirra teljast einnig Alvíssmál, Hymiskviða, Lokasenna og 

Þrymskviða þó að í þeim tveimur síðastnefndu sé Þór þó ekki beinlínis í aðalhlutverki 

en hlutverk hans þó veigamikið. Þór er oft og tíðum sýndur með gamansögum augum, 

ekki sem verndari goðanna heldur sem skrípalegt flón sem lætur auðveldlega gabbast, 

sbr. í för sinni til Útgarða-Loka.38 Hárbarðsljóð hefur þó einnig verið nefnt Óðinskvæði 

því margir telja að þar sé Óðinn í dulargervi Hárbarðs og má vísa í 10. vísu kvæðisins: 

„Hárbarþr ek heiti / hylk of nafn sjaldan.“ Hárbarðsnafnið  kemur hvergi fyrir öðruvísi 

en sem nafn Óðins og verður því að telja það líklegt að um hann sé að ræða.39 Eins og 

Einar Ólafur bendir á er ekki líklegt að kvæðið sé samið eftir goðsögu því ekki eru til 

heimildir þess efnis að Óðni sinnaðist við Þór.40 

Í Hárbarðsljóðum hefst mannjöfnuðurinn með því að Þór miklast mjög af 

verkum sínum þegar Hárbarður minnist á Hrungni jötun. Í Skáldskaparmálum Snorra 

Eddu er sagt frá því hvernig Þór vó Hrungni: „hamarrinn Mjöllnir kom í mitt höfuð 

Hrungni ok lamði hausinn í smán mola“41 og er Þór nefndur vegandi og haussprengir 

Hrungnis.42 Í Lokasennu er hann einnig kallaður Hrungnis bani.43 Þór hefur mikið dálæti 

á afrekum sínum og spyr Hárbarð með lítilsvirðingu og hæðnistón „hvat vanntu þá 

                                                           
36

 Snorra Edda, 1952:36. 
37

 Eddukvæði, 1998:107.  
38

 Ármann Jakobsson, 2009:37. 
39

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:293. 
40

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:294. 
41

 Snorra Edda, 1952:121. 
42

 Snorra Edda, 1952:111-112. 
43

 Edda, 1922:144. 
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meþan, Hárbarþr?“44 Hárbarður svarar „fullur af illkvittni og háði“45 og stælir spurningu 

Þórs, sem verður eins konar rauður þráður í mannjöfnuðinum.  

Hárbarðsljóð eru ekki eina kvæðið þar sem hæðst er að Þór. Í Lokasennu 

minnist Loki á viðureignir Þórs og Skrýmis í Gylfaginningu þar sem Þór varð undir og 

þekkti ekki höll fyrir hanska og fékk ekki hnút Skrýmis leyst.46 Í Þrymskviðu segir frá því 

þegar hamri Þórs er stolið af jötninum Þrym sem vill fá Freyju fyrir konu. Til þess að 

endurheimta hamarinn fer Þór í dulargervi Freyju og klæðist kvenmannsfötum. Ekki 

þarf að fara mörg orð um þá lítilsvirðingu sem það hefur talist að klæða Þór í drag enda 

þóttu klæðskipti hin mesta ergi og þykja jafnvel enn. Eins og kemur fram hjá Ursulu 

Dronke sýnir Þór heldur engar yfirburðagáfur í Lokasennu þegar hann hrekur Loka á 

burt með afli en ekki vitsmunum. Í Gylfaginningu segir frá því hvernig Þór lætur platast 

af Útgarða-Loka og dregur hann mjög úr afli Þórs: „Avðset er nu, at mattr þin er ecki 

svo mikill, sem ver hvgþvm.“47 Þar er Þór látinn drekka úr horni sem aldrei klárast, lyfta 

ketti sem í raun er Miðgarðsormur og berjast við fóstruna Elli sem táknar ellina sem 

fellir alla á endanum.  

Í kvæðinu Alvíssmálum er þó að finna frægasta dæmið um bragðvísi Þórs. 

Kvæðið segir frá því hvernig Þór leikur á dverginn Alvíss með því að tæla hann til að 

fræða sig um hvað ýmis hugtök eru kölluð í ólíkum heimum.48 Á endanum dagar 

dverginn uppi og Þór þarf ekki að gangast við loforði sem dvergnum hafði verið gefið. 

Hvergi annars staðar er Þór kenndur við slíka slægð.49 

Helgakviða Hjörvarðssonar 

Helgakviða Hjörvarðssonar er eitt af hetjukvæðunum sem finna má í Konungsbók 

eddukvæða. Helgakviðurnar eru samtals þrjár og stendur Helgakviða Hjörvarðssonar á 

milli tveggja kvæða um Helga Hundingsbana. Kvæðið er að miklu leyti ort undir 

fornyrðislagi með óbundnu máli  inni á milli sem hugsa má sem eins konar nauðsynleg 

kaflaskil, því án þeirra væri kvæðið harla óskiljanlegt. Helgakviða Hjörvarðssonar hefst 

                                                           
44

 Edda, 1922:109. 
45

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:293 
46

 Snorra Edda, 1952:63. 
47

 Snorra Edda, 1931:57. 
48

 Eddukvæði, 1998:163. 
49

 Einar Ólafur Sveinsson, 1962:338. 
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á kynningu um ástarmál Hjörvarðs konungs sem tekur sér Sigurlinn Sváfnisdóttur sem 

fjórðu konu sína og eignast með henni Helga, þann er kvæðið er kennt við.  

 Helgi er mikill maður og vænn, eins og kemur fram í lausamálskafla aftan við 5. 

vísu Helgakviðu,50 en er þögull og þumbaralegur kolbítur í æsku.51 Það er ekki fyrr en 

valkyrjan Sváva, ástkona Helga, gefur honum nafn og rödd:  

 

„Síþ munt, Helgi, 

hringum ráþa, 

ríkr rógapaldr, 

né Rǫþulsvöllum, 

- ǫrn gól árla, - 

ef æ þegir, 

þót harþan hug, 

hilmir! gjaldir.“52 

Hrímgerðarmál 

Inn í Helgakviðu Hjörvarðssonar er skotið inn 19 erinda sennu sem hefst í 12. vísu sem 

hefur verið nefnd Hrímgerðarmál og er ort undir ljóðahætti.53 Deiluaðilar sennunar eru 

í upphafi Atli jarls sonur og tröllkonan Hrímgerður Hatadóttir og í 25. vísu tekur Helgi 

sjálfur til máls. Efni hennar er á þá leið að eftir að Helgi vegur Hata jötun leitar 

Hrímgerður manngjalda eða föðurbóta fyrir vígið og kemur að þeim Helga og Atla í 

skipi í Hatafirði. Atli og Hrímgerður eiga 

þar gróf orðskipti svo úr verður klúryrt senna.54  

Eins og Karen Swenson bendir á í riti sínu Performing Defninitions: Two genres 

of Insult in Old Norse Literature má skipta Hrímgerðarmálum niður í þrjá kafla. Fyrstu 8 

vísurnar mynda inngang sennunnar, næstu 9 vísur meginmálið og vísur 29 og 30 

                                                           
50

 Edda, 1922:228. 
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 Íslensk bókmenntasaga,2006:139. 
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 Edda, 1922:228. 
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 Eddukvæði, 1998:191. 
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 Eddukvæði, 1998:191. 
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niðurlagið.55 Hún bendir enn frekar á að meginmálinu megi skipta niður á milli 

málsaðila, Hrímgerðar og Atla annars vegar og Hrímgerðar og Helga hins vegar.  

Hrímgerðarmál hefjast á því að Hrímgerður finnur félagana og biður um nafn 

þess konungs er þar sefur: „Hverir ro hölðar / í Hatafirði?“ Atli kynnir sig og sína og er 

lítið eitt kurteis. Hann lætur í ljós skoðun sína á kynstofni Hrímgerðar, það er tröllum, 

og óskar henni dauða: „níu röstum / (er) þú skyldir neðar vera / ok vaxi þér á baðmi 

barr.“ Hrímgerður verður ekki slegin út af laginu og eflist jafnvel enn frekar. 

Hrímgerður er greinilega komin af ámáttigum foreldrum eins og kemur fram í 17. og 

18. vísu. Andstyggð Atla á Hrímgerði er algjörlega gagnkvæm og bendir hún á hinn 

mikla skaða sem fjölskylda hennar hefur ollið: „Hati faðir hennar tók brúðir frá búi, hún 

drekkti Hlöðvarðs sonum í hafi, og móðir hennar lá fyrir skipum Helga.“56 Sennan 

verður enn harðorðari og klúrri eftir því sem lengra er haldið og í 20. vísu nær hún 

vissum hápunkti. Þar dregur Hrímgerður karlmennsku Atla í efa og álítur hann hafa 

verið geldan. Eins og áður hefur komið fram var talað um ergi þegar karlmennsku þótti 

ábótavant eða 

 hún dregin í efa og varð hún oft miðpunktur sennunnar, til dæmis í Lokasennu. 

Líkt og kemur fram hjá Einari Ólafi Sveinssyni segir þá skortir Hrímgerði ekki 

vergirni og eggjar hún Atla til að sanna karlmennsku sína með því að koma á land og 

sænga hjá sér. Hrímgerður sparar ekki hæverskuna og hótar að taka svo harkalega á 

Atla að rifbein hans muni réttast.57 Helga tekst þó betur til með Hrímgerði. Samtal 

Hrímgerðar og Helga hefst með því að hún reynir að fá Helga til sama verks, þ.e. 

kynlífs, með því að spila út óbættum föðurgjöldum. Helgi tekur þó ekki þátt í leik 

Hrímgerðar og hvetur hana frekar til að sænga hjá sínum líkum, það er viðbjóðslega 

jötninum Loðni.58 Helgi nær þannig tökum á Hrímgerði sem leggur árar í bát.  

Í Hrímgerðarmálum fara sögur af föðurbótum sem algeng voru á miðöldum. 

Hrímgerður krefur Helga um bætur fyrir víg Hata og vill fá eina nótt með honum: 

 

„Vaki þú, Helgi!  

ok bǫt við Hrímgerþi,  
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 Swenson, 1991:59. 
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57

 Eddukvæði, 1998:185. 
58

 De Gamle Eddadigte, 1932:202. 
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es lézt hǫggvinn Hata;  

eina nótt  

kná hón hjá jǫfri sofa,  

þá hefr hón bǫlva bǫtr.“59 

 

Frásagnir af föðurbótum má einnig finna í ýmsum miðaldasögum, til að mynda í 

Heiðarvígar sögu,60 en líkust sögunni af Hrímgerði og Helga er líklega frásögn úr Snorra 

Eddu. Þar drepa æsir Þjaza jötun og dóttir hans, Skaði, heldur til Ásgarðs í leit að hefnd. 

Æsir bjóða henni þó sátt: „at hon skal kjósa sér mann af ásum..“61 Þarna er um að ræða 

konu sem í föðurbætur fær mann af „æðri“ kynstofni. Hrímgerður er þó ekki jafn 

heppin og kynsystir hennar því henni varð ekki að óskum sínum og telur ástæðu þess 

vera Svávu, sem síðar varð kona Helga.  

Samræður Hrímgerðar og Helga halda þó áfram og lýkur í 30. vísu með því að 

Hrímgerði dagar uppi. Svipaða sögu má finna í kvæðinu Alvíssmál þar sem dóttir Þórs 

er gefin dvergnum Alvís að Þór forspurðum. Eins og áður segir platar Þór dverginn til 

samræðna við sig sem verða svo langar að án þess að vita hvað tímanum leið dagar 

dverginn uppi.62   

 

Hrímgerðarmál eru ekki hvorki lengsta sennan né sú greinilegasta en þau sverja sig þó 

alveg í ætt við bókmenntagreinina. Eins og kemur fram hjá Karen Swenson hefur hin 

fullkomna senna að geyma í fyrsta lagi inngang sem inniheldur einhvers konar ögrun 

þar sem andstæðingarnir eru fulltrúar gagnstæðra samfélagshópa. Í öðru lagi er þar 

meginmál þar sem níð og mont eru áberandi og síðast en ekki síst niðurlag þar sem 

sigurvegarinn stendur fyrir hönd viðurkenndari eða æðri samfélagshópsins.63 Í 

Hrímgerðarmálum má finna allt sem samkvæmt þessu prýðir hina fullkomnu sennu.  
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Lokasenna 

Lokasenna er lögð í munn ása og stærri hluti sennunnar er orðræða Loka 

Laufeyjarsonar. Loki er að hálfu goð og hálfu jötunn, en hann var sonur Fárbauta jötuns 

og Laufeyjar. Með konu sinni, Sygin, á hann synina Narfa og Vála, og með gýginni 

Angurboðu feðraði Loki þrjú ægileg afkvæmi; Fenrisúlf, Miðgarmsorm og Hel.64 Loki 

bregður sér einnig í merarlíki og fæðir áttfætta hestinn Sleipni, son graðhestsins 

Svaðilfara. Loki sagður fagur yfirsýnum, illur í skaplyndi og fjölbreytinn í háttum.65 Hann 

er fóstbróðir Óðins og vísar hann í Lokasennu til gamals sáttmála sem þeir bræður 

gerðu með sér. 

Nafn Loka vísar til hins liðuga og brögðótta66 en honum hefur oft verið líkt við 

bragðaref (trickster) ýmissa trúarbragða sem oft er í úlfslíki.67 Fræðimaðurinn Jan de 

Vries er einn þeirra sem telur Loka til klækjarefs eða hrekkjalóms. Ástæðuna segir hann 

vera eðli Loka til þess að koma illu af stað.68 Bragðarefir eru hvorki góðir né illir heldur 

flakka þeir oft á milli. Þeir eru eiginhagsmunaseggir og gera það sem er sjálfum þeim 

fyrir bestu og koma þannig bæði góðu og illu til hjálpar. Loki fellur vel að þessari 

lýsingu, en hann hefur meðal annars hjálpað Þór og Óðni á sínum ferðum, ásamt því að 

rægja og drepa æsi og aðstoðarmenn þeirra, líkt og í Lokasennu.  

 

Kvæðið Lokasenna er eitt af Eddukvæðunum sem varðveitt eru í Konungsbók 

Eddukvæða (R –frá síðari hluta 13. aldar). Það er eitt lengsta kvæðið sem þar er geymt 

og er undir ljóðahætti, sem þekkja má á fjölda vísuorða og lengd línanna. Hvert erindi 

hefur að jafnaði sex línur og oftast er hægt að skipta því í tvo hluta. Ógjörningur er að 

tímasetja Lokasennu nákvæmlega en hluti hennar er einnig varðveittur í handritum 

Eddu Snorra Sturlusonar. Ef fallist verður á að Snorra Edda sé samin á 3. áratug 13. 

aldar eins og fræðimenn hafa haldið fram verður að gera ráð fyrir því að Lokasenna sé 

þá þegar orðin til69 og því er kvæðið að minnsta kosti hálfri öld eldri en textinn í 

Konungsbók. Líklegt þykir að Lokasenna sé skrifuð einhvern tímann á 9.-11. öld. Einar 
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Ólafur Sveinsson telur hana heiðið kvæði sem ekki  sé yngra en frá því um 1000 og 

megi skilja sem guðlast.70 Fræðimaðurinn Gabriel Turville-Petre telur hana vera orta á 

mörkum heiðni og kristni í þeim tilgangi að níða heiðin goð. Fram kemur í riti Konrads 

Maurer að Guðbrandur Vigfússon taldi þau ort undir lok 10. aldar71 og Jan de Vries 

skipaði kvæðinu í hóp eldri goðakvæða saman með Vafþrúðnismálum, Grímnismálum, 

Hávamálum, Skírnismálum, Hárbarðsljóðum, Lokasennu og Völuspá. Þau taldi hann ort 

á árunum 870-1000.72 Finnur Jónsson taldi Völuspá og Lokasennu vera ort í kringum 

935-940.73 Að mati margra fræðimanna er kvæðið ádeila og Einar segir að skýra megi 

ádeiluna sem „upplausn heiðninnar innan frá.“74 Mönnum hefur í raun ekki komið 

saman um það hvort kvæðið sé heiðið eða kristið. Heiðingjar litu ekki allir á goð sín 

sem heilög og því möguleiki að kvæðið sé heiðið og telja einnig margir að málfarið gefi 

til kynna að kvæðið sé ort í kringum 1000. Fljótlega eftir kristnitöku tóku kristin skáld 

að breyta heiðnum goðum í djöfla og notuðu þá aðferð til þess að níða þau. Leiða má 

líkur að því að kvæðið sé ort þegar heiðni var á undanhaldi og menn fallvaltir í trúnni á 

fyrri hluta 11. aldar. 

 

Sennan fjallar um ásakanir Loka á hendur goðunum og gerist kvæðið allt í höll Ægis þar 

sem hann hafði boðið Ásum og Ásynjum til veislu. Gríski heimspekingurinn Aristóteles 

setti fram reglur um skáldskaparlistina í verki sínu Um skáldskaparlistina. Hann taldi að 

verk þyrfti að hafa upphaf, miðju (ris) og endi og enn fremur að leikrit væru skýrt 

afmörkuð í tíma og rúmi. Atburðarásin þyrfti helst að gerast á einum stað á einum 

sólarhring.75 Samkvæmt þessu fylgir Lokasenna fornum reglum um leikrit þar sem hún 

gerist öll í veislu Ægis og á tiltölulega stuttum tíma. Sennan er 65 erindi, þar af 33 bein 

orðræða Loka sjálfs. Á undan og á eftir kvæðinu kemur stuttur lausamálstexti, og 

raunar einnig á milli sumra vísanna.76 Spássíumerkingar segja til um hver talar hverju 

sinni og eins og áður sagði bendir það til þess að um leikrit hafi verið að ræða.  
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Kvæðið heitir senna og eins og áður kom fram merkir það illdeilur eða rifrildi, 

en Loki ásakar þar goð og skammar fyrir hegðun þeirra sem virðist sýna neikvæðari hlið 

goðanna en áður hafði þekkst. Kvæðið er samtalskvæði sem skipta á í þrjá hluta: í 

fyrsta lagi samtal Loka og Eldis, þjóns Ægis, í öðru lagi samtal Loka og veislugestanna og 

í þriðja lagi samtal Loka og Þórs undir lok kvæðisins.77 Í öðrum goðsögum er Loki sjálfur 

sjaldnast í aðalhlutverki heldur þýðingarmikil aukapersóna, hjálparhella eða 

skemmdarvargur. Má meðal annars nefna hlutverk Loka í Þrymskviðu þar sem hann 

býður Þór aðstoð sína í Jötunheimum.78 Í Lokasennu er hann þó settur í sviðsljósið en 

telja má líklegt að höfundur sennunnar hafi ekki geta fundið fullkomnari talsmann 

lastanna.79 

Í lausamálskaflanum í upphafi kvæðisins kemur fram að til veislunnar hafi 

komið öll helstu goðin nema Þór sem var í austurvegi að berja á tröllum. Þar segir 

einnig frá því að Loki hafi drepið þjón Ægis, Fimafeng „því hann mátti eigi heyra þat, 

hversu góðir þjónustmenn Ægis váru“80 og því hafi goðin rekið Loka burt. 

Brottreksturinn er talinn ástæða þess að Loki ryðst aftur inn í veisluna og byrjar að 

kveða um goðin. Það er í 6. vísu sem Loki kemur til baka og heimtar sæti og drykk. 

Þegar honum er neitað um það af Braga vísar Loki til samkomulags síns við Óðin, 

fóstbróður sinn, og því geta goðin ekki rekið hann í burtu: 

 

„Mant þat, Óðinn, 

es vit í árdaga 

blendum blóði saman? 

ǫlvi bęrgja 

lézk ęigi mundu, 

nema okr væri bǭðum borit.“81 

 

Nauðugur víkur Óðinn syni sínum úr sæti og býður Loka að setjast að drykkju með 

goðunum. Með þessu telur hann sig vera að breyta rétt og að Loki muni því síður kveða 

löst um goðin. Hin eiginlega senna hefst þegar Viðar, sonur Óðins, fær Loka sæti við 
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veisluborðið. Þetta gerist í 11. vísu með orðum Loka þegar hann hyllir öll goðin nema 

Braga: 

 

„Hęilir æsir, 

hęilar ǭsynjur 

ok ǫll ginnhęilǫg god! 

nema sá ęinn ǭss 

er innar sitr, 

Bragi, bękkjum á.“82 

Af brigslyrðum Loka 

Ef gert er ráð fyrir því að kvæðið sé ort í kringum kristnitökuna árið 1000, þegar heiðni 

er ekki lengur ríkjandi trú, er líklegt að það sé undir áhrifum kristilegra 

siðgæðishugmynda. Einkennilegt þykir hversu mikið af trúarlegum orðum og 

orðasamböndum má finna í kvæðinu83 og telja margir réttara að skoða eldri kvæði en 

Lokasennu þegar fjalla á um siðferði goðanna, sem minna væru þá smituð af kristnu 

siðferði. Eins og áður segir er siðferði fólgið í reglum er varða lifnaðarhætti og hegðun 

og eru hér orðahnippingar Lokasennu skoðaðar þegar rýna á í siðferði goðanna. 

Í Lokasennu eru goðin móðguð, hegðun þeirra fordæmd og siðferði þeirra er 

dregið í efa. Í kvæðinu kynnumst við annarri hlið á ásunum og ásynjunum en í öðrum 

norrænum textum um heiðnu goðin.84 Níð Loka um goðin birta aðra mynd af þeim en 

við þekkjum annars staðar frá og um líf þeirra er fjallað á gamansaman hátt og þau 

lítilsvirt. Svo virðist sem flest goðin í veislu Ægis eigi það sameiginlegt að hafa gert sig 

sek um ýmis konar ávirðingar, meðal annars illgjarnt skap. Loki ásakar goðin einnig um 

ósæmilegt kynferðislegt athæfi. Hann dregur mátt goðanna ekki í efa heldur hæðist 

hann að mannlegum eiginleikum þeirra sem þau hafa öðlast með aldalöngum 

samskiptum þeirra við dauðlega menn. Hann gerir gys að klæðaskiptum þeirra, 

sifjaspellum, heigulskap og almennri óheppni og dregur þannig úr „heilagleika“ þeirra85 
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Níð Loka snýst ekki um tilfinningar heldur kynlíf og kynhlutverk goðanna.86 Ásynjurnar 

eru sakaðar um framhjáhald, sifjaspell, hórdóm og almennt lauslæti. Æsirnir eru á hinn 

bóginn sakaðir um ergi, ragelsi, getuleysi og hugleysi. Móðganir og níð Loka sýna að 

hver hefur sinn djöful að draga, æsirnir eru ekki heilagir, fullkomnir né yfir aðra hafin, 

þá sérstaklega ekki Loka. Öfundsýki og þörf Loka á viðurkenningu er að mati höfundar 

bersýnileg og tilgangur hans með sennunni aðeins til þess að upphefja sjálfan sig og 

réttlæta veru sína meðal goðanna. 

Mikilvægt er að minnast aftur á ástæðu níðsins, Loki tekur því sem móðgun að 

æsirnir hrósa þjóni Ægis en ekki Loka eða þjónum hans. Loki á orðastað við Eldi þjón 

Ægis, svo hefst hin eiginlega senna í 11. vísu þegar Loki byrjar á að móðga Braga og 

kallar hann huglausan og einskis nýtt bekkjarskraut. Níðinu lýkur á Beylu en svo mætir 

Þór til leiks og Loki steinþagnar. Þrátt fyrir að Loki lítilsvirðir ásynjur jafnt sem æsi er 

níði hans eingöngu beint til karlkyns guða samkvæmisins, „ása sonum“87 og má skilja 

það svo að það sé vegna afskipta ásynjanna að þær verði einnig fyrir barðinu á Loka. 

Þegar Loki móðgar Braga tekur kona hans, Iðunn, til máls og biður mann sinn að kveða 

ei löst um Loka í veislunni og segist sjálf ekki munu gera það heldur (16. og 18. erindi). 

Loki sakar Iðunni um vergirni, sem samkvæmt íslenskri alfræðiorðabók er útskýrt sem 

„brókarsótt eða sjúklega sterk kynhvöt hjá konum.“88 Einnig sakar hann hana um að 

hafa lagst með bróðurbana sínum, en engar aðrar heimildir eru til fyrir þeim 

ásökunum, eins og reyndar öðru í Lokasennu.  

 Næst tekur þá við Gefjun. Hún reynir að mýkja Loka með því að ljúga að honum 

að hann sé elskaður af öllum en við það bregst Loki ákaflega neikvætt við og sakar hana 

um hórdóm og lauslæti. Loki dregur fram ýmislegt úr fortíð guðanna sem þykir ekki 

dæmi um gott siðferði og ef guðirnir neita sökum, andmæla eða taka upp hanskann 

fyrir aðra í veislunni snýr Loki sér að þeim og les þeim pistilinn.89 Í 21. vísu dregst Óðinn 

inn í samtalið þegar hann segir Loka heimskan að egna Gefjuni til reiði því ekki er gott 

að hafa hana á móti sér: „Ærr ertu, Loki, ok örviti er þú fær þér Gefjun at gremi..“ Þrátt 

fyrir bandalag sitt við Óðin mildar það ekki afstöðu Loka til hans né annarra guða90 og 
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lætur orðin dynja á þeim í þeim tilgangi að hæða þau. Í næstu erindum á eftir bera 

Óðinn og Loki hvor annan þungum sökum er þeir saka hvor annan um ergi. 

 

 

Óðinn kvað: 

„Veiztu, ef ek gaf 

þeim er ek gefa ne 

skylda, 

enom slævorom, sigr, 

átta vetra 

vartu fyr iörð neðan 

kýr mólkandi ok kona, 

ok hefir þú þar börn of 

borit, 

ok hugða ek þat args 

aðal.“ 

 

Loki kvað: 

„En þik síða kóðo 

Sámseyo í, 

ok draptu á vétt sem 

völor, 

vitka líki 

fórtu verþjóð yfir, 

ok hugða ek þat args 

aðal.“91 

 

Þegar karlmennska manna var dregin í efa á miðöldum var talað um ergi. Hugtakið 

hafði mjög neikvæða skírskotun og menn sagðir argir ef þeir voru taldir kvenlegir eða 

hegðun þeirra ekki í samræmi við það sem þá taldist karlmannlegt. Þeir menn sem 

sýndu hugleysi eða getuleysi voru jafnan kallaðir argir.92 Einnig voru slíkir menn sagðir 

ragir eða blauðir. Dæmi um þetta má sjá meðal annars í Lokasennu og Ynglinga sögu. 
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Ármann Jakobsson bendir einnig á það í grein sinni „Ekki kosta munur“ að Hrútur og 

Mörður úr Brennu-Njáls sögu teljist ragir fyrir annars vegar að hræðast vopnaviðskipti 

og hins vegar fyrir getuleysi.93 

Loki er sakaður um lygar, ölæði og þrisvar sinnum er hann kallaður argur í 

Lokasennu (í 23. 33. og 61. vísu) og er auðvelt að renna stoðum undir þær ásakanir. 

Frægasta dæmið um ergi Loka er þegar hann brá sér í merarlíki og fæddi hestinn 

Sleipni í kjölfarið. Óðinn segir hann „kýr mjólkandi ok kona“ sem skilja má á tvennan 

hátt: annars vegar að Loki hafi sjálfur verið kýr og mjólkaður sem slík og hins vegar að 

hann hafi verið kona og mjólkað kýr.94 Mjaltaverk féllu ávallt í skaut konum og að vera 

kallaður argur þótti hið mesta níð og svívirðing í fornum textum og lágu þung viðurlög 

við því að saka menn um ergi. Fræðimenn hallast frekar að seinni útskýringunni, þ.e. að 

Loki hafi tekið hlutverk kvenmanns. Þeir Óðinn og Njörður segja Loka einnig argan fyrir 

að hafa fætt afkvæmi, en eins og gefur að skilja er það kvenmannsverk. Í raun hefur 

Loki þá sjálfur brotið gegn siðgæðislögmálum, en á ritunartíma Snorra-Eddu lá bann við 

því að hafa mök við menn af sama kyni eða dýr.95 Í 33. vísu er hann kallaður „áss ragr“ 

og í 61. „rög vættr“ af Nirði og Þór. Í 20. vísu Þrymskviðu býður Loki sig fúslega fram til 

þess að klæðast ambáttargervi.96 Kyngervi Loka er ekki auðvelt að skilgreina, hann er 

bæði faðir og móðir og kann vel við sig í hlutverki bæði konu og karls. Mörg dæmi eru 

til af klæðskiptum Loka og verður ekki séð að kyn- og hamskiptin skipti hann nokkru 

máli og líklegt að hann telji siðferðisreglurnar ekki eiga við um sig. Eins og Ármann 

Jakobsson ræðir í grein sinni97 er hægt að færa góð rök fyrir því að Loki  hafi talið 

sjálfan sig jötun fremur en ás, og nokkuð ljóst að sömu siðferðisreglur giltu ekki fyrir 

þessa tvo ólíku stofna. Í Snorra Eddu er einnig dregið í efa að Loki sé ás en þar segir „sá 

er enn talðr með ásum, er sumir kala rógbera ásanna..“  

Minnst er á ergi Óðins meðal annars í Hárbarðsljóðum, Ynglinga sögu og 

Lokasennu. Loki svarar ásökunum Óðins um ergi með fullyrðingum sem Óðinn sjálfur 

hefur engin svör við. Þetta virðist benda til þess að ásakanir Loka séu byggðar á 

sannleika og séu réttar. Í Ynglinga sögu segir hæfileikum Óðins. Þar segir: 
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 Óðinn kunni þá íþrótt svo að mestur máttur fylgdi og framdi sjálfur, er seiður 

heitir, en af því mátti hann vita örlög manna og óorðna hluti, svo og að gera 

mönnum bana eða óhamingju eða vanheilindi, svo og að taka frá mönnum vit 

eða afl og gefa öðrum. En þessi fjölkynngi, er framið er, fylgir svo mikil ergi að 

eigi þótti karlmönnum skammlaust við að fara og var gyðjunum kennd sú 

íþrótt.98 

Samkvæmt þessu voru það einkum konur stunduðu seið og seiðkarlar kenndir 

við ergi. Þegar Loki sakar Óðinn um að hafa drepið á vétt sem völur er hann að segja að 

Óðinn hafi stundað kvennaverk, það er drepið á vétt (trommu) eins og völva. Galdrar 

voru einnig taldir kvenlegir og Óðinn sagður vitki –galdramaður. Síðast en ekki síst má 

líta á næstsíðasta vísuorðið í erindinu þar sem Óðni er gefið að sök að hafa farið 

verþjóð yfir. Jón Hnefill Aðalsteinsson rýnir smátt í merkingu orðanna í samnefndri 

grein sinni, Fórtu verþjóð yfir. Þar segir hann að það að fara verþjóð yfir sé gjarnan 

túlkað sem að fara yfir allt mannkyn, að ferðast um loftið ofar mannlegum 

heimkynnum.99 Jón Hnefill vill þó útskýra þetta sérstaklega með hliðsjón af orðinu ver, 

sem samkvæmt íslenskri orðabók þýðir eiginmaður eða karlmaður og kemur fyrir í því 

samhengi fjórum sinnum í Lokasennu (sbr. vergjörn sem þýðir fyrir karlmann gefin eða 

lauslát). Þjóð þýðir í flestum tilvikum stór hópur fólks. Að fara verþjóð yfir vill Jón 

Hnefill ekki túlka sem svo að það þýði að fara yfir allt mannkyn, heldur sé hér um að 

ræða einhvers konar samkynhneigð eða girnd til karlmanna að ræða og Óðinn sé því 

sakaður um að hafa farið yfir karlmenn eða átt kynferðislegt samneyti við karla.100 

Ásakanir Óðins um ergi Loka hljóta að benda til þess að honum þyki það óeðlilegt. Samt 

virðist hann sjálfur hafa gerst sekur um jafn alvarlegt athæfi og Loki sjálfur ef marka má 

orð Jóns Hnefils. Það þarf þó ekki að vera svo að Óðni hafi ekki þótt kvengervi eða 

kvenhlutverk niðurlægjandi, sérstaklega ef eitthvað er í boði fyrir verkið, en fleiri sögur 

fara af fórnum Óðins.101 Því er alls ekki óumdeilt að ásakanir Óðins í garð Loka hafi 

honum sjálfum þótt móðgandi, heldur einungis verið að egna Loka. Hann er nefndur 

Alföður og veit því hvað andstæðingnum þykir niðurlægjandi.102  
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Næst er það Frigg sem mælir og biður veislugesti að forðast að rifja upp gamla 

tíma snýr Loki sér að henni. Þegar hún er ásökuð um að hafa lagst með mágum sínum, 

þeim Vilja og Vé, bregst hún harkalega við og óskar þess að Baldur sonur hennar væri á 

lífi til þess að drepa hann. Yfirleitt er Baldur ekki tengdur vígum eða hefndum og því 

lýsir það alvöru deilunnar að Frigg skuli nefna hann hér. Viðbrögð Friggjar kalla á 

gríðarlegan þorsta Loka til þess að upphefja sjálfan sig og því segir hann næst ábyrgan 

fyrir því að Baldur hafi ekki verið endurheimtur úr helju. Freyja, Skaði, Sif og Beyla eru 

síðar allar sakaðar um vergirni, og sérstaklega nefnir Loki þegar æsir komu að Freyju í 

bólinu með bróður sínum, en ekki eru annars staðar heimildir sem renna stoðum undir 

þessa staðhæfingu. Konur eru alla jafnan ekki kallaðar argar, þrátt fyrir að hafa farið úr 

hlutverki sínu, eins og Skaði og Freyja gera til að mynda, en á margan hátt er þeim 

úthúðað fyrir kynferðislegt athæfi sitt. 

 

Njörður í Nóatúni er samkvæmt norrænni goðafræði sjávarguð. Hann er af vanaættum 

og segir Loki hann aðeins hafa verið goðunum sem gísl. Loki sér hafið sem munn 

Njarðar og hann segir jötnameyjar hafa migið í munn hans, sbr. þegar ár renna í 

sjóinn.103 Frey og Tý hæðir Loki fyrir missi karlmennskutákna sinna. Týr missir hönd sína 

í gin Fenrisúlfs en í Skírnismálum segir frá því hvernig Freyr lætur sverð sitt til þess að 

fá jötnameyna Gerði Gymisdóttur sem konu. Loki bendir honum á að vegna 

sverðmissisins mun hann ekki geta varið sig í ragnarökunum.104 Það síðasta sem Loki 

gerir er að úthúða sjálfum verndara goðanna, Þór, fyrir niðurlægjandi athæfi og vísar í 

ferð Þórs til Útgarða-Loka þar sem Þór lætur platast af jötnum, og áður hefur hann sagt 

að hann hafi sjálfur lagst með konu Þórs.  

 

Í Lokasennu virðast goðin sjálf eiga erfitt með að hemja skap sitt vegna ásakana Loka 

og geta ekki setið á sér. Þau hafa gerst sek um ýmsa óeðlilega hegðun og vilja síður 

ræða það sem tilheyrir fortíðinni. Loki Laufeyjarson lætur hins vegar ekki reka sig úr 

veislu án þess að benda á hve vanheilög goðin öll eru. Þetta gerir hann með því að 

kveða löst um hvern og einn veislugestanna og með þessu dregur hann siðferði 

goðanna í efa og drepur á ófullkomleika allra vera, og er sjálfur ekki skilinn út undan. 
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Slæmt siðferði felst í mörgu, til að mynda eru öfundsýki og ögranir ekki dæmi 

um gott siðferði, né heldur það að stæra sig af gjörðum sínum. Loki sýnir í kvæðinu 

hvergi dæmi um gott siðferði og er frekar sakaður um slæmt, en eins og áður segir hafa 

verið færð rök fyrir því að Loki sé jötunn en ekki ás og því gildi ekki sömu reglur um 

hann og aðra veislugesti. Í upphafi virðast goðin ætla að „bjóða Loka hina kinnina“ fyrir 

móðganirnar í von um að hann láti af þeim, Bragi biðst afsökunar á orðum sínum, 

Óðinn býður Loka sæti og virðir þannig sáttmála sinn við hann og Gefjun reynir að 

mýkja skap Loka. Loki er þó kominn í ham og lætur ekki sitt eftir liggja sem rógberi ása 

og eys háðyrðum að þeim. Í Lokasennu er goðunum brigslað um ergi og óeðlilegt kynlíf 

og kyngervi. Kolfinna Jónatansdóttir telur líklegustu orsökina þá að þeim leyfist 

ýmislegt umfram aðra því siðferði þeirra er af allt öðrum meiði og fleiri fræðimenn hafa 

dregið þá ályktun að guðir geti leyft sér það sem öðrum er meinað.105  

Siðferði í Lokasennu 

Líta má á kvæðið sem kristilega ádeilu til dæmis með því að skoða óvenjulega 

kynhnegðun og framhjáhald. Samkvæmt kristnu siðferði er þetta allt rangt og goðin 

sökuð um slæmt siðferði. Loki hefur sjálfan sig ofar goðunum og þjónustumönnum 

þeirra sem gæti talist leið kristninnar til þess að hefja sig yfir heiðni og sýna slæma 

hegðun goðanna til að gengisfella þau og þá sem á þau trúa. Má því færa ágætis rök 

fyrir því að höfundur Lokasennunar hafi verið kristinn og skrifað hana í þeim tilgangi að 

koma kristinni trú á „rétta“ braut. Þó er ekki hægt að líta framhjá því sem færir rök fyrir 

hinu andstæða; málflutningur goðanna við ásakanir Loka eru í sjálfu sér ekki virðulegri 

en klækjarefsins sjálfs. Loki nær þeim upp á sitt plan þar sem þau reyna að úthúða Loka 

og orðum hans en samkvæmt kristinni trú ættu menn eða goð aldrei að fallast í freistni 

djöfulsins og niðurlægja nágrannann, heldur bjóða hinn vangann og fyrirgefa ásakanir. 

Eins og komið hefur fram litu ekki allir heiðnir menn á goð sín sem heilög og fullkomin 

og því ekki hægt að fyllyrða að skáldið hafi verið kristið, þrátt fyrir alvarlegar og 

gamansamar aðdróttanir. 

Eftir allt sem hér á undan hefur verið rakið má skoða alvarleika aðdróttananna. 

Víst var alvarlegt að saka annan mann um ergi, en hversu  slæmt er það að eiga 
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elskhuga eða tvo?106 Niðurstaðan er sú að æsirnir voru argir og ásynjurnar lauslátar og 

það skipti ekki miklu máli. Í 32. erindi kemur til dæmis fram að goðin sjálf hlógu er þau 

komu að Freyju í bólinu með bróður sínum.107 Í raun voru feilspor goðanna hluti af 

þeirra daglega lífi og þóttu eðlileg. Ef skáldið ætlaði sér að gagnrýna trúarbrögð eða 

upphefja þau hefði það líklega verið gert á annan hátt. Eins og Ursula Dronke segir í 

The poetic Edda hefði sannkristið skáld ekki látið handalögmál eða hótanir eiga 

úrslitavaldið um það að Loki dregur sig í hlé (sjá erindi 57 og áfram). Þór sýnir hvergi 

neina afburða gáfur eða „siðferðislega góða“ hæfileika þegar hann knýr Loka til þagnar 

heldur eru það líkamleg einkenni hans sem virðast hræða Loka til þess. Ásakanirnar 

sverja sig ef til vill frekar í ætt við karnival og skáldið því ekki að semja í siðferðislegum 

tilgangi eða til þess að draga úr goðum heldur sé það eins og áður sagði, samið sem 

leikrit, eins konar karnival samið til þess að skemmta áheyrendum. 

Lokaorð 

Í frumskógi greinanna má finna óteljandi fjölda bókmennta-, kvikmynda-, og annarra 

listgreina.  

Eddukvæðin eiga ýmislegt sameiginlegt, sum eru ort undir sama bragarhætti, önnur 

deila sögupersónum og enn þjóna sama tilgangi. Hávamál og Alvíssmál tilheyra 

fræðslukvæðum eddukvæðanna en þar stangast ýmislegt á annað en sögupersónur. 

Hávamál eru heilræðakvæði en Alvíssmál málspekikvæði sem sýnir einnig áður óþekkta 

lævísi Þórs. Á sama hátt eru Hárbarðsljóð, Hrímgerðarmál og Lokasenna kvæði í 

gamansömum dúr en þó öll ólík að efni og bragfræði. Í Lokasennu telur Loki Óðin vera 

argari en hann sjálfur og á öðrum stöðum má finna vísi að mannjöfnuði en í grunninn 

er kvæðið senna. Hárbarðsljóð eru greinilega mannjöfnuður og Hrímgerðarmál hin 

fullkomna senna.  

Eins og kemur fram í útgáfu Árnastofnunar á Konungsbók köllum við öll kvæðin 

sem þar er að finna, og kvæði þeim lík, eddukvæði.108 Að flokka öll eddukvæði til sömu 

bókmenntagreinar er þó að miklu leyti rökleysa enda er ekkert sem öll 29 kvæðin eiga 

sameiginlegt. Reynt hefur verið að flokka kvæðin nánar niður, til dæmis með því að 
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nefna þau eftir aðalpersónu kvæðanna, sbr. flokkun í Óðinskvæði og Þórskvæði hér að 

framan. Kvæðunum hefur einnig verið skipt í ávarpskvæði og samtalskvæði. Þekktust 

er þó flokkunin í goðakvæði og hetjukvæði og telst hún góð og gild. Hárbarðsljóð, 

Hrímgerðarmál og Lokasenna eru öll skemmtikvæði. Þau eru ólík að uppruna, aldri, 

bragfræði og síðast en ekki síst yrkisefni. Þau flokkast annars vegar í sennur og hins 

vegar í mannjöfnuði og væri því nær að kalla þau sennur eddukvæða og mannjöfnuði 

eddukvæða. Hér verður flokkunin þó ekki lengra til lykta leidd heldur en svo að þau 

tilheyri hvort sinni undirtegund bókmenntagreinarinnar sem nú nefnist eddukvæði. 
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