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Ágrip:  

 

Ritgerð þessi hlaut Rannís-styrk á vegum verkefnisins „Tekist á við yfirnáttúruna á 

Íslandi á miðöldum“ sem dr. Ármann Jakobsson prófessor í íslenskum bókmenntum 

stýrir og hann var jafnframt leiðbeinandi við vinnslu hennar. 

 

Darraðarljóð eru galdra- og furðukvæði sem á engan sinn líka. Það hefur verið 

flokkað með eddukvæðum enda á það margt sameiginlegt með þeim en 

varðveislustaður þess hefur tengt það ákveðnum atburði sem varð á ákveðnum stað og 

stund. Kvæðið er að finna undir lok Brennu-Njáls sögu og er eingöngu varðveitt þar. Í 

sögunni er það kveðið á sama tíma og Brjánsbardagi fer fram, á föstudaginn langa 

árið 1014, við Clontarf skammt frá Dyflinni á Írlandi en kvæðið er kveðið í Skotlandi. 

Sjónarvottur er að öllu saman, maðurinn Dörruður, sem sér valkyrjur setja upp vef úr 

görnum manna, þær hafa mannshöfuð fyrir kljásteina og slá vefinn með vopnum, til 

sigurs ungum konungi, sem þær nefna í kvæðinu og því er beint gegn ríkum grami. 

Allur sá hluti sögunnar sem geymir kvæðið, Brjánsþáttur er fullur með yfirnáttúrlega 

atburði og furður svo hvergi innan Njálu er saman að jafna. 

 Í þessari ritgerð verður kvæðið athugað frá mörgum sjónarhornum. Bragarhættir 

þess og efni verða tíunduð, staðsetning kvæðisins innan Njálu athuguð og grennslast 

fyrir um hvaða áhrif kristnar leiðslubókmenntir samtímans hafa haft á söguna. Nokkur 

önnur kvæði frá íslenskum miðöldum verða einnig athuguð útfrá svipuðum forsendum 

og spurt: hvenær er kvæði leiðsla og hvenær ekki?  

 En hin goðsögulega fortíð kvæðisins er ekki síður forvitnileg – hvaðan eru minni 

þess sprottin, er forsaga kvæðisins norræn eða gelísk, hvort tveggja eða eru þau að 

einhverju leyti hluti af sameiginlegum evrópskum arfi? Vefnaðargaldur kvæðisins 

verður einnig athugaður og reynt að finna aðrar heimildir tengdar vefnaði og 

valkyrjum í norrænum sagnasjóði en einnig verður seilst víðar.  

 Í kvæðinu opnast glufa inn í goðsögulega veröld eddukvæðanna, Dörruður sem er 

sjónarvottur að flutningi kvæðisins sér inn í annan heim, þar sem valkyrjur slá 

blóðugan vefninn og kveða konungi sínum sigur. 
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Formáli 

 
Á kápu fyrstu útgáfu Sigfúsar Sigfússonar á Íslenskum þjóðsögum og sögnum sem 

kom út í 16 heftum á árunum 1922–1959, er teikning eftir Ríkharð Jónsson sem vert 

er að gefa gaum. Hún sýnir gamla konu á íslenskum búningi sem stendur framan við 

fortjald, áhorfandans eða okkar megin. Hún lyftir tjaldinu með vinstri hendi og 

afhjúpar ævintýraheim – sjálft kaosið: Við blasa draugar og drýslar, sæskrýmsli og 

uppvakningar og gott ef ekki sjálfur púkinn á fjósbitanum. Konan heldur á gamaldags 

kolu í hægri hendi og lýsir upp þennan töfraheim. Konan er öldruð en búningurinn 

staðsetur hana í nokkuð fjarlægum nútíma og hún er verðugur fulltrúi fyrir áa okkar 

og eddur sem hafa haldið uppi tjaldinu og veitt áheyrendum og lesendum aðgang að 

þessum ævintýraheimi öldum saman. Konan minnir á annað vitni, annan gluggagægi. 

Dörruður sá sem vitni varð að vefnaði og kveðskap Darraðarljóða stóð í svipuðum 

sporum, hann lyfti fortjaldi frá öðrum heimi; heimi heiðinna minna, seiðs, valkyrja og 

dísa, vætta stríðs og dauða – heimi sem sagnaheimur konunnar sprettur að einhverju 

leyti úr.  

 Hér verður lítið fylgst með þeim furðum sem konan virðir fyrir sér þótt minnst 

verði á þjóðsögur tengdar efninu hér síðar, en þeim mun rækilegar verður reynt að 

greina það sem Dörruður sá inn um dyngjugluggann á föstudaginn langa árið 1014. 

 

* 

 

Ritgerð þessi hlaut Rannís-styrk í tengslum við verkefnið „Tekist á við yfirnáttúruna á 

Íslandi á miðöldum“ sem dr. Ármann Jakobsson prófessor í íslenskum bókmenntum 

stýrir og hann var jafnframt leiðbeinandi við vinnslu hennar. Ritgerðin skyldi með 

einhverju móti taka mið af umfjöllunarefninu „Leiðslur í íslenskum 

miðaldabókmenntum“ og undir lágu ýmsar tegundir af leiðslum í kristilegum 

trúarbókmenntum og/eða eddukvæðum og reynslan af hinu yfirnáttúrlega. Valið var 

að beina sjónum að Darraðarljóðum sem aðeins eru varðveitt undir lok Brennu-Njáls 

sögu og hafa verið flokkuð með eddukvæðum. Í rammfrásögn kvæðisins verður 

maður að nafni Dörruður vitni að einstæðum atburði, sem ættaður gæti verið aftan úr 

grárri forneskju, hann sér sýn sem er langt frá því að vera af kristilegum toga, þrátt 
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fyrir ritunartíma sögunnar seint á 13. öld. Norrænum kristilegum leiðslum hafa verið 

gerð mjög góð skil á öðrum vettvangi, en Darraðarljóð hafa af mörgum 

fræðimönnum verið talin „sýn“, sem er hliðargrein leiðslubókmennta, án þess að 

kafað hafi verið í hvað í því felist.  

 Hér verður kvæðið greint og athugað frá mörgum hliðum, hugað að þeim 

goðsögum sem liggja að baki kvæðinu en ekki síður verða tengsl kvæðis og sögu 

athuguð og forsendur ritunartíma Brennu-Njáls sögu og sögunnar sjálfrar. Og að auki 

verður reynt að komast til botns í því hvort fótur sé fyrir að tengja kvæðið 

leiðslubókmenntum aldarinnar.  

 Kvæðið er margfalt í roðinu – það er flokkað með eddukvæðum, er ort undir 

fornyrðislagi sem er gjarnan háttur heiðinna helgikvæða en það er líka vinnusöngur – í 

kvæðinu setja valkyrjur upp blóðugan vef úr líkapspörtum manna, slá hann og kveða 

til sigurs sínum kóngi í bardaga, sem í sögunni er Brjánsbardagi en hann var háður 

nálægt Dublin á Írlandi 23. apríl árið 1014. Dörruður er sjónarvottur að öllu saman eða 

honum vitrast sýn samkvæmt forsendum sögunnar.  
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1. Inngangur 

 

Hvaða tilgangi þjóna kvæði með heiðnu yfirbragði í sögum sem skráðar eru af 

kristnum mönnum á síðari hluta 13. aldar? Séu kvæðin tengd atburðum sem verða fyrir 

kristnitöku eru þau svo að segja á heimavelli og einsýnt að þau tengist 

umfjöllunarefninu, ýmist sem heimildir fyrir því sem sagt er frá í lausu máli og sem 

eins konar sönnunargagn, eða að staldrað er við og efnið hugleitt nánar. Kvæði eru 

einkum notuð sem heimildir í konungasögum þar sem oft er stuðst við dróttkvæð 

hetju- og lofkvæði, gjarnan hlaðin heiðnum kenningum; hið síðara einkennir frekar 

kvæði Íslendingasagna, þótt ekki sé þetta einhlítt og báðar tegundir finnist í báðum 

þessum sagnagerðum (Bjarni Einarsson 1987:182–190; sjá einnig umföllun hjá 

Guðrúnu Ingólfsdóttur 1990 og Vésteini Ólasyni 1998:99). Kvæði fornaldarsagna eru 

gjarnan samtalskvæði undir fornyrðislagi eða kviðuhætti og virðast oft beinlínis 

byggingarefni sjálfra sagnanna. Auk þessa mætti bæta við stuttum vísum og 

vísnabrotum, oftar en ekki undir fornyrðislagi, sem gripið er til þegar mikið liggur við 

eða ógn er yfirvofandi en dæmi um slíkt er bæði að finna í samtíma- og 

Íslendingasögum.  

 Af lestri íslenskra fornsagna er augljóst að fortíðaráhugi hefur verið mikill hér á 

landi sem annars staðar í Evrópu á skráningartíma þeirra flestra, á 12., 13. og jafnvel 

fram á 14. öld og ekki síst hefur hann beinst að heiðnum goðsögum og frásögnum. 

Þekking á fornum goðsagnaheimi hefur verið yfirgripsmikil og langt frá því að vera 

feimnismál. Þegar bryddað er upp á slíkum efniviði utan hins heiðna tímaramma 

hvarflar að lesandanum að það hljóti að gegna sérstökum tilgangi; kvæðið eða 

frásögnin eigi að segja honum eitthvað meira um atburði sögunnar en hægt er að gera 

með öðru móti.  

 Í frásögnum Íslendingasagna af yfirnáttúrlegum atburðum birtast gjarnan mót 

eldri og yngri menningar, mót yfirnáttúru og hversdagsreynslu; mót heiðni og kristni – 

og ekki síst mót munnlegrar hefðar og ritmenningar sem um leið kunna að vera mót 

kvenna- og karlamenningar (Helga Kress 1993:12–18). Fortíðin hlýtur alltaf að setja 

mark sitt á það sem á eftir kemur, menjar hennar eru alltaf til staðar en þær færast 

undir yfirborðið og mynda djúpgerð menningar og heimsmyndar á öllum tímum, því 

menningin er ævinlega summa margra laga, sagna og fyrirbæra. Þessa sér mismikinn 

stað en stundum er eins og glufur myndist í yfirborðið þar sem grillir í það sem undir 
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býr. En rétt eins og fortíðin mótar nútíðina, mótar nútíðin á hverjum tíma ekki síður 

fortíðina. Við veljum frá hverju er sagt og hvernig atburðir fortíðarinnar eru túlkaðir 

samkvæmt hugmyndum okkar hverju sinni, og allt það sem ekki er haldið til haga 

hlýtur að fyrnast og gleymast þótt þess sjái að einhverju leyti stað í djúpgerð 

samfélagsins. 

 

* 

 

Brennu-Njáls saga er talin skráð á síðasta aldarfjórðungi 13. aldar. Hún er í hópi 

þeirra sagna sem segja hvað skilmerkilegast frá kristnitökunni og kristin viðhorf setja 

víða sterkan svip á söguefnið. Þetta sést meðal annars á því að þeir menn sem eru 

söguritara hvað helst þóknanlegir í fyrri hluta sögunnar eru iðulega svokallaðir 

göfugir heiðingjar (eða sjá bls. 43), sem hafa allt að því kristin lífsviðhorf þrátt fyrir 

heiðinn átrúnað og í þeim hluta sögunnar sem gerist eftir kristnitöku fá þeir menn sem 

eru helstu eftirlæti höfundar gjarnan dýrlingsyfirbragð eftir dauða sinn og jartein 

verða. En í síðari hluta sögunnar er líka að finna Darraðarljóð, sem flokkuð hafa 

verið með eddukvæðum, eitt fárra slíkra kvæða sem varðveitt eru utan Konungsbókar 

eddukvæða. Kvæðið hefur mjög heiðið yfirbragð: þar stíga fram valkyrjur sem kyrja 

og vefa fram bardaga, þar rignir blóði og valurinn er blóði roðinn í lok kvæðisins. 

Darraðarljóð eru aðeins varðveitt í Njálu og þau, ásamt frásögn sjónarvottar sem 

rammar kvæðið inn, má skoða út frá þeirri hugmynd sem var sett fram hér að framan 

– að þau séu á einhvern hátt glufa milli menningarlaga. Í gegnum hana má sjá glitta í 

marga þætti sem þar koma saman og ljóðin mynda því eins konar skurðpunkt margra 

menningarlaga og tímabila.  

 Hér verður farið nokkuð nákvæmlega í sjálft kvæðið og goðsöguleg minni þess 

athuguð. En sýn ritunartímans verður einnig fyrirferðarmikil og vöngum velt yfir því 

hver tilgangurinn kunni að hafa verið með kvæðinu, hvaða hlutverki það gegni og 

hvað það eigi að undirstrika á þessum stað í sögunni. Einnig verður kvæðið sett í 

samhengi við textann umhverfis það, þ.e. þann hluta sögunnar sem greinir frá 

Brjánsbardaga. Þeirri hugmynd að kvæðið sé vision eða leiðsla hefur verið varpað 

fram af mörgum fræðimönnum án þess að kafað hafi verið í hvað í því felist og hér 

verður kvæðið mátað við þær hugmyndir og skilgreiningar á kristnum leiðslusögum 

og -kvæðum reifaðar. 
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 Darraðarljóð eru gerólík þeim kvæðum sem algengust eru í Íslendingasögum 

sem eru eins og hugleiðingar eða vangaveltur um efnið og leið fyrir sagnapersónur að 

láta í ljós líðan sína og hugsanir og minna að því leyti á aríur í óperum 18. og 19. 

aldar. Þá er eins og framvinda sögunnar stöðvist, persónur óperunnar stíga útúr sjálfri 

sögunni og segja áheyrendum frá tilfinningum sínum og hugsunum. Gott dæmi um 

þetta eru mörg kvæði skáldasagnanna, Sonartorrek Egils sögu og ástarkvæði Kormáks 

sögu svo eitthvað sé nefnt. Darraðarljóð eru líka mun lengri en þær vísur og 

vísnabrot með fornyrðislagi sem þau tengjast að efni, sem helst eru draumkvæði og 

fyrirboðar illra atburða og er fyrst og fremst að finna í Íslendinga sögu Sturlungu. 

Lengri kvæði undir fornyrðislagi eða skyldum háttum í Íslendingasögum eru mjög fá; 

þar má þó telja kviður Egils Skalla-Grímssonar, Arinbjarnarkviðu og Sonartorrek 

ortar undir kviðuhætti sem er náskyldur fornyrðislagi og raunar afkomandi þess en 

stendur þó einnig nærri dróttkvæðum vegna flókinna kenninga; og Höfuðlausn sem er 

runhenda, þar sem endarím setur sterkan svip á háttinn sem getur tekið á sig ýmsar 

myndir en er hér náskyldur fornyrðislagi (Egils saga 1933: 258–267; 246–256; 185–

192; Óskar Halldórsson 1977:43–44; 49–50).  

 Í fornaldarsögum er að finna nokkur löng kvæði undir fornyrðislagi og skyldum 

háttum, sem mörg hver hafa verið flokkuð með eddukvæðum utan Konungsbókar eins 

og Darraðarljóð. Þetta eru frásagnarkvæði, dánaróðir, mannjöfnuðir og önnur 

samræðukvæði.1 Darraðarljóð eru ólík þessum kvæðum og eiga sér enga beina 

hliðstæðu, helsti skyldleiki er við áður nefndar fyrirburðarvísur Íslendinga sögu. Þær 

eru þó oftast stakar í sögunni, ein vísa eða vísuhelmingur sem fylgir draumi. 

Undantekningin eru draumar Jóreiðar í Miðjumdal undir lok sögunnar, sem aðeins er 

að finna í öðru aðalhandriti hennar. Þar vitrast Guðrún Gjúkadóttir stúlkunni Jóreiði 

og kveður yfir henni átta vísur í þremur draumum sem rammaðar eru inn með samtali 

þeirra tveggja, spurningum Jóreiðar og svörum Guðrúnar, ýmist í lausu eða bundnu 

máli (Sturlunga saga II 1988:674–677). Einnig má nefna Grottasöng, sem er 

varðveittur í Snorra-Eddu og kallast á við Darraðarljóð að mörgu leyti og verður rætt 

um hér síðar. 

 

                                                
1  Mörg kvæða fornaldarsagnanna sem ort eru undir fornyrðislagi eru samtal tveggja manna og virðast 
hafa verið sá efniviður sem sögurnar eru smíðaðar úr. Dæmi um þetta eru mörg, þar á meðal 
Völsungasaga, Ragnars saga loðbrókar, Norna-Gests þáttur, Örvar-Odds saga, Hervarar saga og 
Heiðreks og Friðþjófs saga ins frækna.  
2  Orðið er ekki að finna í orðalista Ordbog over det norrøne prosasprog, ekki í ritum Jóns Ólafssonar 
þrátt fyrir ýtarlega orðaleit og það er ekki í Njáluútgáfu Ólafs Ólafssonar Olaviusar frá 1772.  
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1.1  Helstu miðaldahandrit Brennu-Njáls sögu og nafngift kvæðisins 

 

Brennu-Njáls saga er varðveitt í 19 skinnhandritum og handritsbrotum frá miðöldum, 

þ.e. frá árabilinu frá 1300–1550 og fimm skinnhandritum að auki frá um 1600 og 17. 

öld, ekkert þeirra heilt. Auk þess eru varðveitt fjölmörg pappírshandrit, sem sum eru 

jafngömul yngstu skinnhandritunum (Formáli Brennu-Njáls sögu 1954:CXLIX). Þessi 

handritafjöldi gefur vísbendingu um vinsældir sögunnar strax á miðöldum og engin 

saga hefur verið skrifuð jafn oft upp svo snemma. Þeirra elst eru Reykjabók ÁM 468 

4to (R.), Kálfalækjarbók ÁM 133 fol, báðar nokkuð heilar þótt vanti aftan á þá 

síðarnefndu og þar með Darraðarljóð; og Gráskinna Gks 2870 4to I sem er slitróttari, 

öll frá um 1300. Gráskinnuauki (Ga.) geymir viðbætur og lagfæringar á Gks 2870 4to 

I frá fyrri helmingi 16. aldar og nefndur hér þar sem kvæðið er varðveitt á þeim síðum 

en ekki í Gráskinnu sjálfri. Auk þess eru varðveitt sex brot frá um 1300 og snemma á 

14. öld. Möðruvallabók ÁM 132 fol (M.) er aðeins yngri, frá um 1316–1350 og frá 

14. öld er eitt brot að auki. Frá um 1400–1550 eru varðveitt átta skinnhandrit, ekkert 

þeirra alveg heilt og þar af hefur Gráskinnuauki þegar verið nefndur. Annað handrit úr 

þeim hópi er Oddabók ÁM 466 4to (O.), frá því snemma á 15. öld en af henni eru 

varðveittir þrír hlutar, einn þeirra er niðurlag sögunnar þar sem Darraðarljóð eru 

varðveitt.  

 Handritin skiptast í nokkra flokka þar sem Reykjabók, Kálfalækjabók og fyrsti og 

síðasti hluti Oddabókar skipa X-flokk af þeim handritum sem hér koma við sögu; 

Möðruvallarbók og sá hluti Gráskinnuauka sem hér skiptir máli fyllir Y-flokk og í Z-

flokki eru þrjú handrit, m.a. aðalhluti Gráskinnu, en þau koma ekki hér við sögu 

(Brennu-Njáls saga 1954:CXLIX–CLIII, 3–4).  

 Það sem skiptir mestu máli fyrir þessari ritsmíð er varðveisla kvæða sögunnar. Í 

fyrri hluta hennar er varðveislan mjög breytileg eftir flokkum handritanna en 

Darraðarljóð og reyndar flest kvæði seinni hluta sögunnar eru varðveitt í öllum 

handritum hennar, þar sem niðurlagið er á annað borð að finna (Guðrún Nordal 

2008:187–188). Darraðarljóð virðast því hafa verið óaðskiljanlegur hluti sögunnar að 

minnsta kosti frá um 1300.  

 Ekki hefur enn tekist að komast að því hvar kvæðið er fyrst nefnt Darraðarljóð en 

það nafn virðist hvergi koma fyrir í miðaldahandritum Njálu og nafnið er sennilega 

hvergi að finna í handritum yfirhöfuð enda hefur kvæðið ekkert ákveðið nafn í 
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sögunni. Eiríkur Magnússon sem þýddi Darraðarljóð á ensku árið 1910 telur að 

nafnið hafi fylgt kvæðinu lengi og það hafi orðið til í tímans rás í munnlegri hefð. 

Hann bendir á skyldleika heitisins við það nafn sem valkyrjurnar sjálfar hafi gefið 

kvæðinu, „geirfljóðaljóð“ eða „geirljóð“ þótt það orð komi ekki fyrir í öllum 

handritum kvæðisins. Hann bendir einnig á augljós tengsl mannsnafnsins „Dörruður“ 

og kenningarinnar „vefr darraðar“. Merking orðsins „darraðar“ í orðasambandinu hafi 

snemma glatast og mannsnafnið orðið til og sagan af manninum sem lá á hleri hafi 

þróast upp frá því (1910:5). Elsta dæmið sem fannst um nafn kvæðisins fannst í 

Njáluútgáfu Konráðs Gíslasonar frá árinu 1875, þar sem orðið Darraðarljóð er að 

finna sem fyrirsögn í skýringabindi (Njála II, 1875:579). Nafngiftin virðist því ekki 

hafa komist á prent fyrr en á 19. öld, og þá að öllum líkindum í fræðilegri umfjöllun 

eins og hjá Konráð. Hvort þetta er elsta dæmið er ekki hægt að slá föstu að sinni. Á 

vefnum tímarit.is fundust nokkur dæmi við orðaleit, þrjú frá árinunum 1884–1887: Í 

ritgerð eftir Benedikt Gröndal í Tímariti hins íslenzka bókmenntafélags frá árinu 1884 

„Um fornan kveðskap Íslendinga og Norðmanna“; í grein eftir Jón Stefánsson í 

Þjóðólfi 1886 sem ber yfirskriftina „Írska málið“ þar sem hann rekur m.a. írska 

tengingu kvæðisins.  Í Ísafold árið 1887 kemur orðið fyrir í öðru samhengi. „Nú syngja 

þau ný Darraðarljóð“ stendur þar og er átt við dagblöð landsins, þannig að það er elsta 

dæmið um notkun orðsins í annarri merkingu og er elsta dæmi Ritmálssafni 

Árnastofnunar. Fjögur dæmi fundust frá árunum 1893–94; tvö úr Tímariti hins 

íslenska bókmenntafélags frá 1891, þar sem fjallað er um þýðingu kvæðisins á ensku 

og 1894 í grein eftir Björn M. Ólsen „Hvar eru Eddukvæðin til orðin?“ þar sem hann 

gagnrýnir Bókmenntasögu Finns Jónssonar, sérstaklega skoðanir hans á tilurð 

eddukvæðanna. Tvö dæmi eru frá árinu 1892, sem er í raun sama dæmið því það 

kemur fyrir í kvæði sem ber yfirskriftina „Til Otto Wathne“ og er eftir „Austra“ og var 

prentað í tveimur tímaritum, Öldinni og Heimskringlu, snemma það ár.2  

 Kvæðið hefur einnig verið nefnt Valkyrjuljóð, Das Walkürenlied og Das 

Valkyrjenlied og virðist helst tengjast þýsku og norrænu málsvæði. Þannig nota 

Heusler & Ranisch það heiti en ekki Darraðarljóð í Eddica minora (1903), Klaus von 

See hefur „Das Walkürenlied“ í fyrirsögn sinnar ritgerðar (1959), en nefnir kvæðið 

síðan Darraðarljóð í textanum. Hollendingurinn Goedheer sem skrifaði um ljóðin árið 

                                                
2  Orðið er ekki að finna í orðalista Ordbog over det norrøne prosasprog, ekki í ritum Jóns Ólafssonar 
þrátt fyrir ýtarlega orðaleit og það er ekki í Njáluútgáfu Ólafs Ólafssonar Olaviusar frá 1772.  
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1938 á ensku, nefnir þau Darraðarljóð og norski fræðimaðurinn Anne Holtsmark 

nefnir bæði heitin í sinni grein frá 1939.  

 Orðið „ljóð“ sem skeytt er aftan við nafn Darraðar í titli kvæðisins, gæti bent til 

þess að svo hafi verið litið á að það sé galdrakvæði. Orðið „ljóð“ virðist tengt göldrum 

eins og sjá má í Hávamálum þar sem sá hluti þeirra sem kallaður hefur verið Ljóðatal 

er upptalning á átján göldrum sem Óðinn hefur vald á (Helga Kress 1993:64). Fleiri 

kvæði hafa „ljóð“ í titli, eins og eddukvæðin Hárbarðsljóð sem er samtalskvæði Þórs 

og Ferjukarls, sem er Óðinn í dulargerfi  og Hyndluljóð, sem einnig er samtalskvæði 

þar sem Freyja vekur upp tröllkonuna Hyndlu til að aðstoða Óttar nokkurn við 

ættrakningar. Kvæðið hefur verið nefnt Völuspá hin skamma og gæti verið eins konar 

töfrakvæði.  

 Víða í skrifum um Darraðarljóð er kvæðið nefnt vision; sem þýtt er með orðunum 

„sýn“, eða „leiðsla“ án þess að brotið sé til mergjar hvað í því felist. Hér verður gerð 

tilraun til að komast til botns í því hvort eitthvað sé hæft í þeirri hugmynd, hvað styðji 

hana og hvað mæli í mót. Er hægt að flokka kvæðið nánar innan þess ramma, og 

hvernig þjónar það sögunni og staðsetningu kvæðisins innan hennar?  

 

 

1.2 Sagan í sögunni? 

 

Darraðarljóð eru staðsett nálægt lokum Brennu-Njáls sögu þar sem segir frá 

aðdraganda Brjánsbardaga,3 bardaganum sjálfum sem varð á föstudaginn langa árið 

1014 og þeim fyrirburðum sem honum fylgdu. Söguhlutinn hefur gjarnan verið 

nefndur Brjánsþáttur4 og margir hafa talið hann ættaðan úr sjálfstæðri ritaðri sögu, 

*Brjáns sögu. Sophus Bugge setti fram þá hugmynd árið 1908 að norrænn maður 

hefði skrifað sögu Brjáns konungs á norrænni tungu í Dublin á 11. öld. Rökin eru 

helst sótt til Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar sem var einn þátttakenda í bardaganum, 

en þar stendur: „Þeir fóru síðan til Írlands ok bÄrðusk við Brján konung, ok urðu þar 

mÄrg tíðendi senn, sem segir í sÄgu hans“ (Þorsteins saga Síðu-Hallssonar 
                                                
3  Frá Brjánsbardaga eða Battle of Clontarf segir víða: Í íslenskum sögum – Brennu-Njáls sögu 
(1954:440–460, köflum 154–157), Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar (1950:301–302, 2. kafli) og 
Orkneyinga sögu (1965:27) – og í írskum annálum frá 11. öld og sagnfræðilegum ritum frá 12. öld. 
4  Söguhlutinn verður nefndur Brjánsþáttur í þessari ritsmíð til hagræðingar þar sem hann myndar eina 
heild sem hverfist um einn aðalatburð frekar en að hér sé tekið undir að þátturinn sé innskot sem standi 
að einhverju leyti utan aðalsögunnar.  
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1950:301). Auk þess vísar Bugge víðar til þáttarins, bæði staðfræðilegra og 

málfræðilegra atriða sem ekki verða rakin frekar hér.5  

 Í formála Fornritaútgáfu Njálu frá 1954 tekur Einar Ólafur Sveinsson undir þetta 

en dregur ritunartímann í efa, finnst ekki ósennilegt að *Brjáns saga hafi verið rituð 

nálægt aldamótum 12. og 13. aldar, þó ekki mikið síðar en árið 1200. Hann bendir á 

að auk Njálu og Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar sjái *Brjáns sögu stað í Orkneyinga 

sögu. Hluti sögunnar sé innskot í Njáls sögu sem hann nefnir Brjánsþátt og stangist að 

einhverju leyti á við aðra hluta hennar (Sjá frekari umfjöllun um *Brjáns sögu í 

formála Einars Ólafs Sveinssonar að útgáfu Hins íslenzka fornritafélags á Brennu-

Njáls sögu (Brennu-Njáls saga 1954:XLV–XLIX).  

 Lars Lönnroth hefur bent á að Njála sem er löng og mikil saga sé öll sett saman 

úr styttri sögum og þáttum sem mynda eina velsmíðaða heild og óþarfi að kljúfa hana 

niður eftir mögulegum heimildum, sem geti ýmist hafa verið munnlegar eða ritaðar. 

Við lestur Njálu komi ekkert fram sem styðji sérstaklega við þá kenningu að rituð 

*Brjáns saga sé sem slík heimild Njálu. Augljóst er að miklar sagnir hafa gengið um 

bardagann sem varð við Clontarf (á Uxavöllum) á Írlandi, bæði þar í landi og 

hérlendis enda áttust þar við norrænir víkingakonungar og Brjánn yfirkonungur Íra, og 

samkvæmt Njálu börðust þar margir íslenskir menn og féllu allflestir. Njáluskrásetjari 

geti hæglega hafa þekkt slíkar sögur og þar sem atburðurinn tengist sögunni er 

langlíklegast að hann hafi sjálfur greint frá Brjánsbardaga með eigin orðum og sú 

frásaga hafi lifað áfram (Lönnroth 1976:226–236). Hér mótmælir Lönnroth ekki 

beinlínis tilvist ritaðrar *Brjáns sögu, heldur því að hún þurfi að vera fyrirmynd 

innskots í Njálu, sem skeri sig frá heildarmynd sögunnar. 

 Írski sagnfræðingurinn Donnchadh Ó Corráin hefur sett fram sannfærandi rök 

fyrir því að sagan hafi verið til og að Sophus Bugge hafi haft rétt fyrir sér með 

staðsetningu söguritarans í Dyflinni, en hún hafi hins vegar verið rituð nokkru síðar en 

Bugge telur, á valdatíma konungs að nafni Murchertach Ua Briain, afkomanda Brjáns 

en hann var við völd á tímabilinu 1086–1119. Hún hafi verið rituð sem eins konar 

andsvar við írskri sögu sem verður til umræðu hér síðar, Cogadh Gaedhel re Gallaibh 

(Bardagar Íra við útlendinganna), sem hann telur hafa verið ritaða á svipuðum tíma. 

Nánari tímasetning gæti verið öðrum hvorum megin við aldamótin 1100 en árið 1098 

                                                
5  Sophus Bugge nefnir þetta í riti sínu Norsk sagafortælling og sagaskrivning i Irland (1908). Hann 
tengir tilurð Brjáns sögu ártalinu 1024 og telur að þar með hafi hún verið ein fyrsta sagan sem skrifuð 
var á norrænni tungu.  
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lagði Magnús berfættur Noregskonungur af stað vestur um haf og eignaði sér lönd þar 

víða, meðal annars skammt frá Dyflinni og Murchertrach stóð ógn af honum. Rök 

fyrir tilurð sögunnar á þessum stað og tíma eru margvísleg, og þau helstu þessu tengd; 

sagan hafi verið rituð til að styrkja erfðarétt Murchertach Ua Briain. Í sögunni er sagt 

að Kormlöð, móðir Sigtryggs silkiskeggs Dyflinnarkonungs og fyrrum eiginkona 

Brjáns Írakonungs hafi ekki eignast börn með Brjáni, sem er ekki rétt – enda var sá 

sonur ógn við ríkiserfðir Murchertach. Afi hans var Taðkr, eða Tadc, en hann varð 

aðnjótandi fyrsta kraftaverksins sem varð eftir dauða Brjáns í sögunni, Brjánn er þar 

gerður að eins konar píslarvotti og Taðki gert hátt undir höfði með því að verða sá 

fyrsti sem naut krafta hans. Önnur rök tengjast umritun írskra mannanafna á norræna 

tungu sem gert er af mikilli þekkingu á báðum málum (Ó Corráin 1998:447–452). 

Gísli Sigurðsson hefur tekið undir þetta og einnig að Brjánsþáttur sé ættaður frá 

sögunni, sem skýri að í þættinum ber svo við að hvergi eru neinar áttavísanir 

tilgreindar, þótt þær séu algengar í Brennu-Njáls sögu að öðru leyti, en það gæti bent 

til þess að sá hluti sögunnar sé fenginn úr ritaðri heimild, ættaðri frá Írlandi. Gísli 

telur að sagan hafi verið skrifuð á söguslóðum, fyrir það fólk sem þar bjó og þekkti 

umhverfið og því séu engar áttavísanir í kaflanum (Gísli Sigurðsson 2013b:162).  

 Rök þeirra Gísla Sigurðssonar og Ó Corráin fyrir því að til hafi verið skrifuð 

*Brjáns saga eru mjög trúverðug og að Brjánsþáttur geti, að minnsta kosti að hluta, 

verið ættaður úr þeirri sögu. En sé horft til allrar Brennu-Njáls sögu verður tekið undir 

þá skoðun Lars Lönnroth að þótt heimildir sögunnar allrar geti verið margvíslegar og 

víða að, myndi hún eina heild – enda getur þetta vel farið saman. Darraðarljóð virðast 

að mörgu leyti stangast á við frásögn sögunnar við fyrstu sýn, en seinna í þessari 

ritgerð verður farið nánar í saumana á því hvort svo sé í raun og veru. Ekki verður 

tekin afstaða til þess hvort Darraðarljóð hafi þá verið hluti *Brjáns sögu, eða hvort sá 

sem setti Njálu saman hafi sett þau inn að eigin frumkvæði, enda skiptir það ekki 

höfuðmáli í samhengi þessarar ritsmíðar. Frásagnir af furðum sem ber fyrir fólk eftir 

bardagann í Færeyjum og hér á landi eru þó tæpast þaðan komnar. 

  

* 

 

Darraðarljóð eru allt í senn: Vinnusöngur við vefnað – þótt vefurinn sé í hæsta máta 

óhefðbundinn – og helsta eða jafnvel eina heimildin sem til er um forna norræna 

vefstaði (Holtsmark 1939:74–75; 1957:668; Elsa E. Guðjónsson 1989); örlaga- og 
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spákvæði sem hefur verið tengt ákveðnum atburði á 11. öld en gæti þó mögulega 

verið mun eldra; samsafn minna sem benda bæði til norræns uppruna og gelísks eða 

samevrópsks; kvæði með tengsl við goða- og hetjukvæði eddukvæðanna; heiðið 

blótkvæði; leiðslukvæði og hluti sögu sem skráð var seint á 13. öld. Á mælikvarða 

okkar tíma skýrir kvæðið frá yfirnáttúrlegum atburðum sem tengjast stríðsógn síns 

tíma, og kallast þar á við vísur í öðrum sögum, þótt þær séu hvergi nærri jafn 

mikilfenglegar. Kvæðið er því óvenju margfalt í roðinu og undirstrikar öðrum 

kvæðum og sögum fremur að menning á hverjum tíma er aldrei einföld heldur sett 

saman úr mörgum lögum og áhrifum víða að, trúarbrögðum og sagnaarfi 

kynslóðanna. Slíkt kvæði getur miðlað margvíslegum upplýsingum og vekur upp 

fjölmargar spurningar. Sumum þeirra verður reynt að svara hér á eftir:   

 

• Hver er goðsögulegur bakgrunnur kvæðisins? Er hann eingöngu norrænn eða 

er kvæðið að einhverju leyti heimild um samruna norrænna og gelískra sagna?  

• Er framinn seiður með aðstoð kvæðisins?  

• Er hægt að nálgast Darraðarljóð út frá hugmyndinni um leiðslubókmenntir? 

Hvaða skilyrði eru hér til staðar og hver ekki? Er eðlilegra að horfa á allan 

þann hluta sögunnar sem kvæðið tilheyrir sem eina heild í því sambandi? 

• Hvaða hlutverki gegnir kvæðið í Brennu-Njáls sögu? Hvaða hlutverki gegna 

kvæði af þessu tagi í bókmenntum 13. aldar? Þar verður einkum horft til 

fyrirburðarvísna Íslendingasögu Sturlungu auk Darraðarljóða.  
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2. Darraðarljóð – bragarháttur og yrkisefni  

 

Darraðarljóð eru hluti Brennu-Njáls sögu og hvergi varðveitt utan hennar. Ljóðin og 

rammafrásögn þeirra taka ekki mikið pláss í sögunni eða einungis tæpan hálfan 157. 

kafla í flestum útgáfum sögunnar. Þar segir frá manni sem nefndur er Dörruður og 

verður vitni að atburðum sem gætu að hluta verið raunverulegir en gætu líka verið sýn 

eða eins konar vitrun eða leiðsla. Honum verður gengið út að morgni föstudagsins 

langa, hinn 23. apríl árið 1014, á Katanesi í Skotlandi. Hann verður vitni að því að 12 

menn koma ríðandi og hverfa inn í dyngju. Hann leggst á dyngjugluggann, horfir inn 

og sér þar þessa sjón: Konur setja upp vef úr líkamsleifum manna og taka til við að 

vefa og kveða. Í kvæðinu kveða þær um valkyrjur, sem kannski eru þær sjálfar, þær 

kveða um vefnaðinn eftir því sem honum vindur fram og um bardaga þar sem „ríkur 

gramur“ fellur en „ungur siklingur“ sem valkyrjurnar styðja með ráðum og dáð – og 

vefnaðinum – lifir. Þegar kvæðinu lýkur rífa konurnar vefinn niður, hver tekur þann 

hluta sem hún reif og þær ríða burt, sex í norður og sex í suður. Og þar lýkur 

frásögninni. Á undan hefur verið sagt frá Brjánsbardaga og aðdraganda hans. 

Bardaginn var háður þennan sama dag og á sömu stundu, við Clontarf skammt frá 

Dyflinni á Írlandi, en þar áttust við annars vegar lið þeirra Sigtryggs Ólafssonar 

silkiskeggs Dyflinnarkonungs og Maelmordha konungs af Leinster, með fulltingi 

Sigurðar Orkneyjajarls Hlöðvissonar, víkingahöfðingjans Bróður og fleiri kappa – og 

hins vegar Brian Bóramha eða Brjánn yfirkonungur Íra, ásamt sínu liði. Á undan og 

eftir kvæðinu er að finna fleiri fyrirburði sem urðu á undan bardaganum, á meðan 

honum stóð og fylgdu í kjölfar hans. Dörruður kemur hvergi annars staðar fyrir – 

hvorki sá maður sem sér sýnina í Njálu, né nafnið.6  

 Atburðurinn, sem svo er nefndur í Njálu, verður nálægt lokum sögunnar og 

virðist við fyrstu sýn ekki í beinum tengslum við hana. En þó er að sjálfsögðu tenging. 
                                                
6  Finnur Jónsson taldi nafnið Óðinsheiti (1908:415) og Hjalmar Falk hefur nafnið meðal Óðinsheita í 
samnefndu riti (1924:6). Ursula Dronke studdi einnig við þá kenningu (1969:49) enda birtist Óðinn 
gjarnan fyrir mikla bardaga. Aðrir fræðimenn hafa orðið til að hafna þessu, þar á meðal Eiríkur 
Magnússon (1910, sjá að framan) og Poole (1991) sem telur nafnið geta hafa orðið til fyrir misskilning 
vegna líkinda við mörg gelísk nöfn í söguhlutanum sem hafa svipaða endingu. Þar sem orðið kemur 
hvergi annars staðar fyrir sem mannsnafn er Óðinstengingin nokkuð langsótt og er hér hafnað enda eru 
engin Óðinseinkenni á manninum. Þau eru algengust grár eða blár kufl, hetta eða höttur á höfði, hann 
er sagður meiri en aðrir menn, eineygður o.s.frv. Sjá t.d. Völsunga sögu: „Ok er orrosta hafði staðið um 
hríð, þá kom maðr í bardagann með síðan hött ok heklu blá. Hann hafði eitt auga ok geir í 
hendi“ (1943:26). Einnig Íslendinga sögu Sturlungu: „[...] Þá gekk maður að honum mikill og ákaflega 
þreklegur. Hann var í kufli og lét slúta hattinn“ (Sturlunga saga I 1988:427). Tekið er undir hugmynd 
Eiríks Magnússonar, sem var reifuð hér að framan um tilkomu nafnsins.  
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Skömmu eftir að atburðarrás Njálu hefur borið þá Flosa Þórðarson Freysgoða og Kára 

Sölmundarson frá Íslandi til Orkneyja kemur Sigtryggur silkiskegg Dyflinnar-

konungur til fundar við Sigurð Orkneyjajarl og fær hann með sér í stríð gegn Brjáni 

Írakonungi að áeggjan Kormlaðar móður hans, samkvæmt sögunni.7 Sigurði fylgja 

fimmtán menn Flosa sem voru með honum í brennunni, auk tveggja annarra 

Íslendinga. Brennumennirnir fimmtán falla í bardaganum, en hinir tveir lifa og þar er 

komin tenging Njáls sögu og Brjánsbardaga – örlögum margra brennumanna og 

dauðdaga eru gerð skil með því að segja frá bardaganum (Brennu-Njáls saga 

1954:548, 453). Sýnina ber fyrir Dörruð á sama tíma og bardaginn verður og þessir 

tveir atburðir eru samkvæmt sögunni í beinum tengslum hvor við annan.  

 Hvort sem kvæðið varð til í tilefni af þessum bardaga eða öðrum álíka 

umfangsmiklum er það tengt Brjánsbardaga í Njálu og til okkar komið sem hluti 

hennar. Margar aðrar furður eru tengdar Brjánsbardaga og teygja anga sína víða, 

meðal annars til Íslands. Mörg minni og kenningar kvæðisins eru mjög hefðbundin 

norræn, önnur eru þekkt írsk-gelísk minni og enn önnur gætu verið lengra að komin 

auk þess sem oft er erfitt að greina uppruna goðsögulegra minna nákvæmlega. 

Kvæðið er að minnsta kosti nokkuð sérstök blanda minna víða að.  

 

* 

 

Við getum tekið okkur stöðu við hlið Darraðar við dyngjugluggann og skyggnst inn í 

þetta blóði drifna örlagakvæði sem samkvæmt sögunni var kyrjað að morgni hins 

helga dags, föstudagsins langa árið 1014, af heiðnum valkyrjum, ættuðum frá öðrum 

tíma og úr öðrum trúarbrögðum. En lesandi Njálu horfir ekki aðeins frá sjónarhorni 

Darraðar á sögutímanum, heldur líka, og ekki síður þess sem skráði söguna á síðasta 

fjórðungi 13. aldar.   

 

 

 

                                                
7  Kormlöð eða Gormfleith var móðir Sigtryggs og hafði áður verið gift Brjáni þótt hann sé ekki faðir 
Sigtryggs. Í Njálu er hún sögð hafa eggjað son sinn til að halda í stríð gegn Brjáni. Í írskum heimildum 
er Brjánn yfirleitt sagður upphafsmaðurinn.  
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2.1 Bragarháttur kvæðisins 

 

Bragarháttur Darraðarljóða er fornyrðislag, sem er aðalháttur kvæða Konungsbókar 

eddukvæða, bæði goða- og hetjukvæða og þau eru meðal örfárra kvæða utan 

Konungsbókar sem talin eru til eddukvæða. Sú hugmynd að flokka Darraðarljóð með 

eddukvæðum virðist fyrst hafa komið fram hjá Andreasi Heusler og Wilhelm Ranisch 

í Eddica minora sem kom út árið 1903, en þar er að finna nokkur kvæði utan 

Konungsbókar sem þeir töldu rétt að bæta í þann flokk. Rökin eru þau helst að þessi 

kvæði sem öll er að finna í öðrum textum, fornaldarsögum og Íslendingasögum, séu 

náskyld kvæðum Konungsbókar bæði að formi og efni, auk þess sem jafnvel yngstu 

kvæðin séu frá þeim tíma þegar eddukvæðin voru enn hluti lifandi munnlegrar 

menningar (Heusler & Ranisch 1903:III). Kvæðið er hins vegar ekki að finna í 

Eddukvæðasafni Finns Jónssonar enda eru engin kvæði úr fornaldarsögum eða 

Íslendingasögum, sem eru hluti annarra texta, þar á meðal. Skýringin á því gæti verið 

sú að í Skjaldedigtning, safni fornkvæða sem Finnur gaf út, eru Darraðarljóð talin 

samin eftir 1014 og eru í höfð flokki kvæða sem fjalla um sagnfræðilegar persónur og 

atburði (Skjaldedigtning [b1] 1912–15:389).  

 Bragarhættir Konungsbókar auk fornyrðislags eru ljóðaháttur sem er á 

Hávamálum og fleiri spekikvæðum og málaháttur sem er afbrigði fornyrðislags og er 

að finna á ýmsum hetjukvæðum og eru þeir fyrst og fremst hættir goða- og hetjusagna 

og töfrakvæða. Helstu einkenni edduhátta er hversu liprir og sveigjanlegir þeir eru, 

þeir standa nokkuð reglulega í ljóðstöfum en eru órímaðir, kenningar eru fáar og 

einfaldar og oftast fremur skýrar þær sem eru. Edduhættir standa því nokkuð nærri 

töluðu máli. Vísum er yfirleitt ekki skipað í vísuorð í handritum en skipting textans í 

vísur gefin til kynna með stærri upphafsstaf, lengra bili milli orða, punkti eða 

einhverju þvíumlíku. Hægt er þó að láta ljóðstafi ráða skiptingu í vísuorð, hverjar tvær 

línur tengjast með stuðlasetningu og mynda grunneiningu bragsins. Tvö ris eru í 

hverju vísuorði og í fyrsta, þriðja, fimmta og sjöunda vísuorði eru ýmist hafðir einn 

eða tveir stuðlar en höfuðstafur er jafnan í fyrsta risi í hinum vísuorðunum (Vésteinn 

Ólason 1992:63–72; Gísli Sigurðsson 1998:x).  

 Bragarháttur kvæðisins er óvenju reglulegur, langoftast eru fjögur atkvæði í 

hverju vísuorði sem gerir það að verkum að hrynur þess er mjög ákveðinn og því 

auðvelt að hugsa sér að kvæðið hafi verið kveðið eða sungið. Til er háttur, sem er 
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afbrigði dróttkvæðs háttar og nefnist töglag. Einkenni hans eru fjögur atkvæði í hverju 

vísuorði eins og hér er en að öðru leyti lýtur hátturinn lögmálum dróttkvæða með 

aðalhendingum, skothendingum og kenningum (Vésteinn Ólason 1992:69). 

Darraðarljóð lúta ekki þessum reglum og kenningar þeirra eru hvorki margar né 

flóknar þótt þeim bregði vissulega fyrir – því er háttur þeirra fremur talinn óvenju 

reglulegt fornyrðislag en töglag.  

 Darraðarljóð skiptast í 11 vísur sem flestar eru átta vísuorð, tvær þær fyrstu eru 

þó 10 vísuorð og sú síðasta aðeins fjögur. Ljóðstafir eru ekki heldur alveg reglulegir; 

tvö vísuorð eru þó alltaf saman um stuðla eins og hefðin býður, langoftast einn stuðull 

í fyrri línu hvers línupars, og höfuðstafur í þeirri síðari. Undantekning er ef tveir 

stuðlar eru í vísuorði. Í sumum vísnanna gerist það aldrei, í öðrum tvisvar til þrisvar. 

Þessi stuðlasetning gerir það að verkum að kvæðið verður mjög kliðmjúkt og þjált og 

þegar tveir stuðlar eru í sama vísuorði verður þar aukin áhersla, hrynur kvæðisins 

breytist og verður ákafari innan þess þrönga ramma sem er um kvæðið, fjögur atkvæði 

í hverju vísuorði. Heusler & Ranisch telja að 11. vísan hafi upphaflega verið átta 

vísuorð eins og flestar hinna og það sem eftir sé, séu tvö fyrstu og síðustu tvö 

vísuorðin en hin séu glötuð (1903:60). Síðasta vísan er þó nokkurn veginn eins í 

öllum varðveittum handritum. Eiríkur Magnússon sem áður var minnst á, er hins 

vegar þeirrar skoðunar að kvæðið hafi upphaflega verið 12 vísur. Síðari helmingur 

fimmtu vísu og fyrri helmingur þeirrar sjöundu séu glataðir, en sú vísa sem hér er 

ýmist sú fjórða eða fimmta, eftir handritum, sé sett saman úr þeim hlutum þessara 

vísna sem eftir séu. Sú vísa sem hann telur þá áttundu, er nr. sjö í útgáfu sögunnar í 

Íslenzkum fornritum. Auk þess telur hann að fyrri hluta síðustu vísunnar vanti, það 

sem varðveitt er, sé seinni vísuhelmingurinn (1910:11–12). Hér víkur Eiríkur frá 

þekktum handritum og eldri útgáfum, eins og hann bendir raunar sjálfur á, en færir 

efnisleg rök fyrir breytingunni. Eiríki getur auk þess hafa virst talan 12 falla betur að 

kvæðinu, en hann getur þess ekki.   

 Fornyrðislag virðist, ólíkt hinum vestnorræna dróttkvæða hætti, eiga rætur að 

rekja til samgermansks háttar „sem þekkst hefur á Englandi um 700 (Bjólfskviða) en 

fyrirfinnst einnig í þýskum kveðskap á 8. öld og á sænskum rúnaristum frá 9. öld. 

Hefur svipmót fornyrðislags verið fremur óskýrt framan af, braglínur mislangar og 
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erindaskil óregluleg“ (Óskar Halldórsson: 1977:37).8 Þessi óregla var lengi vel einnig 

einkenni annarra edduhátta þótt þeir hafi fengið skýrara form með tímanum. Þrátt 

fyrir óreglulegt form virðist hinn forni samgermanski háttur þó hafa stuðst við 

ljóðstafi, stuðla og höfuðstafi. Hér eru fyrstu sex vísuorð Bjólfskviðu til gamans á 

engilsaxnesku þar sem auðvelt er að greina stuðlasetningu: 

 
Hvæt wē Gār-Dena     in geār-dagum 
þēod-cyninga      þrym gefrūnon, 
hū ðā æþelingas     ellen fremedon. 

(Beowulf 2007: 2).9 
 

Óskar Halldórsson tekur Darraðarljóð sem dæmi um fornkvæði frá 11. öld ort undir 

fornyrðislagi og heldur áfram: „Kveðskapur sá […] sýnir glöggt að fornyrðislag hefur 

fyrst og fremst verið háttur frásagnarinnar en oft túlkar það líka ýmis konar dulúð.“ 

(1977:38). Í Darraðarljóðum er hvort tveggja að finna, þau eru frásagnarkvæði en 

jafnframt sveipuð mikilli dulúð þar sem þau lýsa atburðum sem hljóta að teljast 

yfirnáttúrlegir. Einar Ólafur Sveinsson kallar þau kynjaljóð og telur til sérstakrar 

kvæðakvíslar sem runnið hafi óslitið áfram til loka 13. aldar (1962:87, 353). Ýmis 

önnur kvæði ort undir sama hætti má einnig telja til kynjaljóða og má þar meðal 

annarra nefna draum- og fyrirburðarvísur Íslendingasögu Sturlungu, sem nefndar voru 

hér að framan. Athyglisvert er að sú saga er skráð á svipuðum tíma og Njála en hún 

greinir frá samtímaatburðum, þ.e. atburðum sem urðu á síðustu árum 12. aldar og 

fram yfir miðja 13. öld, þótt ekki sé þar með víst að vísurnar hafi orðið til á sama tíma 

og sagan. Þær gætu allt eins verið mun eldri eða frá svipuðum tíma og Darraðarljóð, 

enda segja varðveislustaðurinn og varðveislutíminn ekki alla söguna. Einar Ólafur 

Sveinsson telur þó að Darraðarljóð hafi ásamt Völuspá haft áhrif á „fyrirburðarvísur á 

                                                
8  Elsti rúnasteinn þar sem fornyrðislag kemur fyrir er Rök-steinninn sænski frá því um 800. Hann var 
reistur af Varin til minningar um son sinn Vémóð og þar er nefnd valkyrjan Gunnr, sem einnig er ein af 
valkyrjum Darraðarljóða, og hestur hennar (Andrén, Jennbert & Raudvere 2006:11). 
9  Í þýðingu írska nóbelsskáldsins og þýðandans Seamus Heaney er þetta svona:  
 So.The Spear-Danes in days gone by  
 and the kings who ruled them had courage and greatness.  
 We have heard of those princes’ heroic campaigns. (Beowulf 2007:2)  
Dr. George Walkden, prófessor í enskum málvísindum við Háskólann í Manchester, hefur aðrar 
hugmyndir um merkingu upphafsorðs kvæðisins; „hwæt“ þýði einfaldlega hvat, sem breytir merkingu 
fyrstu línunnar: „How we have heard of the mights of the kings“; „Hvernig heyrðum vér...“ (Walken 
2011). 
 Íslensk þýðing Halldóru B. Björnsson á kvæðinu hljóðar svo:  
 Heyrðum vér í árdaga; herfrægð Dana 
 þjóðalofðunga; orðstír spurðum 
 hversu öðlingar; örlög drýgðu! (Bjólfskviða 1983:9). 
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Sturlungaöld“ (1940:109–110; 1962:357) og hlýtur þar með að telja þau eldri en vísur 

Íslendinga sögu, þar sem þær eru varðveittar í samtímasögu, en Darraðarljóð í 

Íslendingasögu sem á að gerast rúmum 200 árum fyrr – þótt ritunartíminn sé samt 

nokkurn veginn sá sami.  

 En það er fleira en hátturinn og fyrirburðir sem tengja Darraðarljóð við önnur 

kvæði, ýmist að ytra formi eða innihaldi. Þótt ekki megi greina beinan efnislegan 

skyldleika milli þeirra og Höfuðlausnar Eglis Skalla-Grímssonar eiga þessi kvæði þó 

ýmislegt sameiginlegt. Höfuðlausn er talin hafa verið samin í Jórvík á Englandi árið 

936, lofkvæði sem Egill orti um Eirík blóðöx til lausnar höfuðs sér á einni nóttu (Egils 

saga 1933:185–192). Háttur kvæðisins er runhendur, sem er breytilegur en er hér líkur 

fornyrðislagi. Hans helsta einkenni er endarímið sem hátturinn dregur nafn sitt af. 

Endarím sést í tveimur vísum Darraðarljóða; í 3.5,6 (gnesta, bresta) og 8.5,6 (ofinn, 

roðinn), sem er að vísu aðeins hálfrím, og háttur kvæðisins fer nokkuð nálægt hætti 

Höfuðlausnar á köflum. Annað atriði sem þessi kvæði eiga sameiginlegt er sú kenning 

Darraðarljóða sem helst hefur vafist fyrir mönnum að skýra og bæði kvæðið og sá 

maður sem varð vitni að kvæðinu eru nefnd eftir. Það er „vefur darraðar“, sem er hluti 

viðlags fjórðu til sjöttu vísu („vindum, vindum/ vef darraðar“) og er annað vísuorð 

þeirra allra; kenningin er annað vísuorð fimmtu vísu Höfuðlausnar og finnst hvergi 

annars staðar en í þessum tveimur kvæðum (Holtsmark 1939, Poole 1991). Orðið 

„darraður“, eða „dörruður“ er hins vegar til víðar.  

 Nokkur skyldleiki er líka við Hákonarmál Eyvindar skáldaspillis sem Finnur 

Jónsson telur ort árið 961. Strax í upphafi kvæðisins eru nefndar þær Göndul og 

Skögul, þær eru sendar af Óðni (Gauta-Tý) að velja jarla af ætt hans til að fylgja þeim 

til Valhallar. Í annarri vísu (2.6) kemur orðið „darraður“ fyrir, „darraðr hristisk“ og 

gæti þá verið hvort heldur sem er spjót eða stríðsmerkið. Í 11. vísu eru nefndar 

brynjaðar valkyrjur sem fara um á hestum:  
 

Vísi þat heyrði,  
hvat valkyrjur mæltu  
mærar af mars baki,  
hyggiliga létu  
ok hjálmaðar sÓtu  
ok hÄfðusk hlífar fyrir. (Skjaldedigtning [b1] 1912–15:58).  
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Aldur Darraðarljóða gæti verið nær þessum tveimur kvæðum en tími Brjánsbardaga 

segir til um eins og nánar verður rætt hér síðar. Skyldleiki kvæðisins og Grottasöngs 

verður einnig ræddur nánar hér á eftir (sjá bls 30).  

 

 

2.2 Kvæðið og rammafrásögnin 

 

Darraðarljóð eru ekki langt kvæði og hér er það birt í heild ásamt rammafrásögninni. 

Kvæðið er örlítið breytilegt í handritum, og verður sá munur sem er merkingarbær og 

skiptir máli við túlkun kvæðisins ræddur hér á eftir. Kvæðið er mjög svipað í flestum 

prentuðum útgáfum en þó sker útgáfa Sveins Yngva Egilssonar á Reykjabókarhandriti 

sögunnar frá árinu 2004 sig úr, enda er hún byggð á einu handriti án lesbrigða.  

 Með útgáfu Konráðs Gíslasonar frá 1875 hefur myndast hefð sem endurspeglast í 

Eddica minora, útgáfu þeirra Heuslers & Ranisch frá 1903 og útgáfu Hins íslenzkra 

fornritafélags frá 1954 sem Einar Ólafur Sveinsson gaf út, þar sem sáralítill munur er 

á, nema helst í 10. vísu kvæðisins sem rædd verður nánar hér síðar, enda er sú vísa 

með flestum lesbrigðum. Greinarmerkjasetning er þó ólík, en eins og venja er í 

handritum er þar næstum engin greinarmerki að finna. Konráð Gíslason hefur farið þá 

leið að hafa engin greinarmerki og hvergi er stór stafur eða punktur í kvæðinu. Einar 

Ólafur fer að þessu leyti eftir útgáfu Heuslers & Ranisch þar sem textanum hefur verið 

skipt með kommum, punktum, semíkommum og upphrópunarmerkjum. Útgáfa Svarts 

á hvítu frá 1987 er í flestu samhljóða Njáluútgáfu Konráðs Gíslasonar enda er hún 

fyrirmynd allrar útgáfu sögunnar en þar er viðhöfð hógvær greinarmerkjasetning. Þar 

sem hér verður fyrst og fremst fjallað um kvæðið sem bókmenntaverk og 

birtingarmynd fornra goðsagna, hefur verið valið að fara þá leið að styðjast við 

Fornritaútgáfu Einars Ólafs Sveinssonar, en sýna einnig kvæðið eins og það er í 

Reykjabók í útgáfu Sveins Yngvi Egilssonar, þar sem áhugavert er að sjá tilbrigðin hlið 

við hlið. Fornritaútgáfan er með samræmdri stafsetningu að málstigi 12. aldar, sem 

tekur tillit til málsins eins og það var fyrir hljóðdvalarbreytingu, en Sveinn Yngvi gaf 

sína Njálu út með nútímastafsetningu. Sá galli er þó á því að hafa kvæðið með 

nútímastafsetningu að hátturinn riðlast vegna innskotshljóða, einsatkvæðisorð verða 

tvíkvæð; „maðr“ verður „maður“ o.s.frv. Vísuorð sem flest hafa haft fjögur atkvæði fá 

þá gjarnan fimm eða jafnvel fleiri atkvæði. Það hefur í för með sér að sá reglulegi 
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háttur sem er eitt helsta einkenni kvæðisins riðlast og töfrar kvæðisins dvína. 

Rammafrásögnin fer hér eftir Fornritaútgáfu sögunnar og þar eru engin lesbrigði 

tilgreind enda er ekki merkingarbær munur þar á: 
 
FÄstumorgininn varð sá atburðr á Katanesi, at maðr sá, er DÄrruðr hét, gekk út. Hann sá, 
at menn riðu tólf saman til dyngju nÄkkurrar og hurfu þar allir. Hann gekk til 
dyngjunnar ok sá inn í glugg einn, er á var, og sá, at þar váru konur inni ok hÄfðu vef 
upp fœrðan. MannahÄfuð váru fyrir kljána, en þarmar ór mÄnnum fyrir viptu ok garn, 
sverð var fyrir skeið, en Är fyrir hræl. Þær kváðu þá vísur nÄkkurar: 
     

(Brennu-Njálssaga 1954: 454–458)        (Reykjabók 2004:282–285). 
 

1. Vítt er orpit    Vítt er opinn   
fyrir valfalli   fyrir valfalli    
rifs reiðiský,   rifs reiði,     
rignir blóði;   rignir blóði.    
nú er fyrir geirum   Nú er fyrir geirum   
grár upp kominn   grár upp kominn   
vefr verþjóðar,    vefur verþjóðar 
er þær vinur fylla    er þær vinur fylla    
rauðum vepti    rauðum vefti    
Randvés bana.   Randversk blá.  

 
2. Sjá er orpinn vefr   Sjá er orpinn vefur 

ýta þÄrmum    ýta þörmum  
 ok harðkléaðr   og harðkljáður 

hÄfðum manna;    höfðum manna.  
 eru dreyrrekin   Eru dreyrrekin 

dÄrr at skÄftum,   dörr að sköftum, 
járnvarðr yllir,   járnvarðr ylli 
en Ärum hrælaðr;   en örum hrælar. 
skulum slá sverðum  Skulum slá sverðum 
sigrvef þenna.   sigurvef þenna. 

 
3. Gengr Hildr vefa   Gengur Hildur vefa 

 ok HjÄrþrimul,    og Hjörþrimul,     
 Sanngríðr, Svipul    Sanngríður, Svipul  

sverðum tognum;   sverðum rekna.  
___________________________________________________________________________ 
Lesbrigði eru fengin úr þremur handritum auk Reykjabókar, R sem er hér til hægri (ÁM 468 4to, 118v–
119r); Möðruvallabók ÁM 132 fol, M. (60v), Gráskinnuauka Gks 2870 4to, Ga. (118v-119r) og 
Oddabók AM 466 4to – O. (57r).  
1) 1. vísuorð: orpið (M.), orðit (Ga.)  
 3. reiðiský er aðeins að finna í (M.) 
 10. Randvés bana (M.), Randvés líka (Ga.)   
2) 1. vefr orpinn (Ga.) 
 7. yllir (M.), (Ga.) 
 8. hrælaðr (M.) Ga.), hrælað (O.),  
 9. skal slá sverðum (Ga.) 
3)  1. gengr Hildr at vefa (Ga.) 
 3. mol Sanngríðr (O.) ok Sanngríðr (Ga). Í Ga. er Svipul ekki talin. 
 4. tognum (í stað rekna) (M.) (Ga.)  
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skapt mun gnesta,   Skaft mun gnesta,     
skjÄldur mun bresta,  skjöldur mun bresta,   
mun hjálmgagarr   mun hjálmgagar    
í hlíf koma.    í hlíf koma. 

 
4.  Vindum, vindum   Vindum, vindum   

 vef darraðar,    vef darraðar   
 þann er ungr konungr  og siklingi    
 átti fyrri!    síðan fylgjum.    
 Fram skulum ganga  Þar sjá bragnar    
 ok í fólk vaða,   blóðgar randir    
 þar er vinir várir   Gunnr og Gǫndul,   

 vápnum skipta.   þær er grami fylgdu. 
 
5. Vindum, vindum   Vindum, vindum 
 vef darraðar   vef darraðar, 

 ok siklingi    sá er ungur konungur 
 síðan fylgjum!   átti fyrri. 
 Þar sjá bragna   Fram skulum ganga 

 blóðgar randir   og í fólk vaða 
 Guðr og Gǫndul,   þar er vinir vorir 

 er grami hlífðu.   vopnum skipta. 
 
6. Vindum, vindum   Vindum, vindum 

vef darraðar,   vef darraðar 
þar er vé vaða   þar er vé vaða 
vígra manna!   vígra manna. 
Látum eigi    Látum eigi  
líf hans farask;   líf hér sparast, 
eigu valkyrjur   eiga valkyrjur 
vals of kosti.   vals um kosti. 
 

7. Þeir munu lýðir   Þeir munu lýðir  
lǫndum ráða   löndum ráða    

 er útskaga     er útskaga     
áðr of byggðu;   áður um byggðu.      

 kveð ek ríkum gram  Kveð eg ríkum gram   
 ráðinn dauða;    ráðinn dauða.     
 nú er fyrir oddum    Nú er fyrir oddum    
 jarlmaðr hniginn.    jarlmaðr hniginn  
 

 
 
 
 
3)  6. en skjÄldr (Ga.) 
Vísur 4 og 5 eru víxlaðar í (R.) miðað við (M., Ga. og O.)  
5) 6. flokk (O.) 
4)  5. sa (M.) 
 6. br(ugn)a (M.) 
 7. Guðr (M., Ga.)  
 8. hlífðu (M., O., Ga.),  
6) 6. líf hans farast (M., O., Ga.) 
 8. vígs vin kosti (M.), vígs um kosti (Ga.)   
7) 8. saklaus maður hniginn (Ga.) 



 25 

8. Ok munu Írar   Og munu Írar 
angr um bíða,   angur um bíða,  
þat er aldri mun   það er aldrei mun 
ýtum fyrnask.   ýtum fyrnast. 
Nú er vefr ofinn,   Nú er vefur ofinn, 
en vǫllr roðinn;   en völlur roðinn, 
munu um lǫnd fara   munu um lönd fara 
læspjǫll gota.   læspjöll gota. 

 
9. Nú er ógurligt   Nú er ógurlegt  

 um að litask,   um að litast,     
 er dreyrug ský    er dreyrug ský    
 dregr með himni;    dregur með himni.    
 mun lopt litat   Mun loft litað     
 lýða blóði,     lýða blóði     
 er sóknvarðar   er spár vorar 
 syngja kunnu.   springa kunnu.  
 

10. Vel kváðum vér   Vel kváðum vér     
 um konung ungan   um konung ungan 
 sigrhljóða fjǫlð.   sigurljóða fjöld.  
 syngjum heilar!   Syngjum heilar, 
 en hinn nemi,   en hinn nemi, 

 er heyrir á    er heyrir á 
 geirfljóða hljóð,   geirhljóða fjöld 
 ok gumum segi!   og gumum skemmti.    
 
11. Ríðum hestum   Ríðum hestum 

 hart út berum   hart út berum 
 brugðnum sverðum   brugðnum sverðum 

 á braut heðan.   á braut heðan. 
 

Rifu þær þá ofan vefinn ok í sundr, ok hafði hver þat er helt á. Gekk hann þá í braut 
frá glugginum ok heim, en þær stigu á hesta sína, og riðu sex í suðr, en aðrar sex í 
norðr. (Brennu-Njálssaga 1954:458–459). 
        

 
Við samanburð textanna sést að lesbrigðamunur er oftast nær smávægilegur, en þó er 

merkingarbær munur á nokkrum stöðum.  

 Þrjú fyrstu vísuorð kvæðisins eru „Vítt er orpinn/ fyrir valfalli/ rifs reiði“ í þrem 

af þeim fjórum handritum sem hér voru skoðuð. Þó hefur sú mynd sem er að finna í 

Möðruvallarbók: „Vítt er orpið /[...] / rifs reiðiský“ orðið úbreiddust og er að finna í 

flestum prentuðum útgáfum sögunnar. Bragarhátturinn er stirðari með þessu móti, en 
 
9)  3. at dreyrugt ský (M., Ga.) 
 7-8. er spar varðar syngja (M.), þá er sóknvarðar syngja kunnu (Ga.) 
10) 1. kváðu (R., M., O.) kváðum (Ga.) 
  3. sigrhljóða fjöld (M.), sigrhljóða fljóð (Ga., O.),  
  7. geirljóða fjold (M.), geirhljóða fljóð (O.), geirfljóða hljóð (Ga.). 
  8. og gumum segi (M., Ga.) 
11) 2. alls (fyrir hart) (M.), hratt (Ga.)  



 26 

myndin – að líkja uppistöðunni við ský – er áhrifameiri, og styður við blóðregnið sem 

úr því kemur síðar í kvæðinu.  

 Þrjár gerðir eru af síðasta vísuorði fyrstu vísu; „Randvés bana“ eins og stendur í 

M. og prentað er í flestum útgáfum sögunnar, Randvés líka (Ga.) og Randversk bla 

eða blá eins og ritað er í R. og O. Flókið er að skýra þetta og úr út orðunum 

„randversk bla“ eða „blá“ er ómögulegt að finna einhverja merkingu. „Randvés 

bana“, sem tengir valkyrjurnar Óðni, er rætt ýtarlega í kafla I.3 hér á eftir, um efni 

kvæðisins. 

 Fjórða og fimmta vísa í R. eru víxlaðar miðað við önnur handrit, en það breytir 

ekki merkingunni, aðeins röð atburða. Síðasta vísuorð fjórðu vísu í R. en fimmtu vísu 

í öðrum handritum er þó með merkingarbærum mun. í R. stendur „er grami fylgdu“ en 

annars staðar er það „er grami hlífðu“. En hvort sem valkyrjurnar fylgja grami sínum 

eða hlífa er útkoman sú sama, þær styðja hann og vernda í orustunni. Valkyrjunöfnin 

Guðr og Gunnur eru að öllum líkindum sama nafnið, Gunnur er algengara í 

handritum, en þau koma þó bæði fyrir.  

 Seinni vísuhelmingur sjöttu vísu er með nokkrum lesbrigðum sem vísa í 

gagnstæðar áttir. „Látum eigi líf hans farast“ segir í flestum handritum, en í R. 

stendur: „Látum eigi líf hér sparast“. Í fyrri útgáfunni vilja þær vernda siklinginn sem 

rætt er um í vísunni á undan, en í R. er línan sjálfstæðari og vísar til þess hlutverks 

valkyrjanna að granda lífi frekar en verja það.  

 Í sjöundu vísu sker Ga. sig úr, en þar eru tvö síðustu vísuorðin svona: „nú er fyrir 

oddum / saklaus maður hniginn.“ Í hinum handritunum stendur „jarlmaðr hniginn“ og 

er umdeilt hvort þar sé vísað til þess siklings sem rætt er um fyrr eða eina jarlsins sem 

féll í Brjánsbardaga, sem var Sigurður Orkneyjajarl. „Saklaus maður“ gefur allt aðra 

merkingu sem hefur jafnvel kristið yfirbragð, og er það þá eini staðurinn í kvæðinu 

sem kristins hugsunarháttar gætir að einhverju leyti, en rétt er að benda á ungan aldur 

handritsins; Sá hluti Ga. sem hefur Darraðarljóð að geyma er fremur ungur, eða frá 

fyrri hluta 16. aldar., en er þó skyldur M. þar sem þau tilheyra sama flokki. Orðið 

„saklaus“ kemur einnig fyrir nokkru framar í sögunni. Eftir að Kári Sölmundarson 

hefur vegið Gunnar Lambason í höllu Sigurðar Orkneyjajarls, segir Flosi honum til 

varnar að hann hafi ekki gert þetta fyrir sakleysi, í þeirri merkingu að hann hafi ekki 

rofið sættir með drápinu (1954:444).  

 Síðustu tvö vísuorð níundu vísu eru nokkuð breytileg. „Er sóknvarðar / syngja 

kunnu“ er eftir Ga. „Sóknvarðar“ vísar á valkyrjur (1954:458 ngr. 9.vísa) og myndin er 
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dramatísk, valkyrjurnar syngja rauðan litinn á loftið, sem litast lýða blóði. Önnur 

handrit hafa þetta öðruvísi, í M. stendur „er spár / varðar syngja“; „varðar“ þýðir þar 

konur á sama hátt og í samsetta orðinu sókn-varðar og hér syngja því spákonur. Í R. 

stendur „er spár vorar springa kunnu“ og er merkingin óljós, þó gæti verið átt við „er 

spárnar rætist.“  

 10. vísa kvæðisins er til í nokkrum gerðum og er sú vísa sem er hvað breytilegust. 

Þetta gæti átt sér þá skýringu að mörg svipuð, samsett orð koma fyrir í röð og það er 

fyrst og fremst röð orðanna sem sé breytileg. Þriðja vísuorð er „sigrhljóða fjǫlð“ í M., 

„sigurljóða fjöld“ í R. og „sigrhljóða fljóð“ í Ga. og O. Fjögur orð raðast saman á 

mismunandi hátt: hljóð, fjöld, fljóð og ljóð en merkingin er ekki mjög ólík. Svipaða 

sögu er að segja um síðustu tvö vísuorð vísunnar, þar eru geirhljóð, -fljóð og ljóð 

mismunandi eftir handritum, en síðasta vísuorðið sker sig úr í R. þar sem segir 

„gumum skemmti“. Það breytir yfirbragði alls kvæðisins því önnur handrit túlka það 

ekki sem skemmtikvæði – sá sem hlýðir á kvæðið fær í öðrum handritum það verkefni 

að skýra gumum frá því sem fyrir bar, en í Reykjabók er áheyrandanum bent á að 

gumum megi skemmta með kvæðinu. Ellefta og síðasta vísan er næstum eins í öllum 

þeim fjórum handritum sem hér voru höfð til hliðsjónar. 

 Munur er því fremur lítill á kvæðinu eftir handritum og sá merkingarmunur sem er 

hefur ekki áhrif á heildarmynd kvæðisins, fyrir utan síðasta vísuorð tíundu vísu í R. 

 

 

2.3 Efni kvæðisins 

 

Darraðarljóð eru hljómmikið og myndrænt kvæði, myndir þess eru dregnar fáum og 

skýrum dráttum og framvindan er skýrt mörkuð. Fyrstu þrjár vísurnar eru eins og 

inngangur að sjálfum bardaganum/vefnaðinum. Strax í fyrri helmingi fyrstu vísu er 

dregin upp sterk mynd. Festur er upp breiður vefur, sem „vítt er orpinn“ og hann er 

orpinn „fyrir valfalli“.10 Uppistaða vefjarins er samkvæmt M. „rifs reiðiský“ sem 

blóði mun rigna úr, en rifr er þvertréð sem uppistaðan er fest í efst á vefstólnum. 

                                                
10  R.G. Poole (1991:143–144) sér ástæðu til að staldra lengi við orðið „fyrir“ og merkingu þess í þessu 
samhengi. Hann hefur komist að þeirri niðurstöðu að vefurinn sé orpinn af valfallinu, þ.e. valfallið stýri 
vefnum, en undirritaðri virðist sú skýring fremur langsótt, nærtækara er að vefurinn sé orpinn fyrir 
valfalli í þeim skilningi að hann sé orpinn (af valkyrjunum, sem eru gerendurnir) til að særa fram eða 
stýra valfalli, á sama hátt og spáð er fyrir einhverju.  
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Uppistaðan – ýta þarmar – myndar samkvæmt þessu hið gráa reiðiský, skýið sem reitt 

er upp með rifnum. Líka mætti líta svo á að skýið sé reiðiský þar sem fyrri hluti 

orðsins sé myndaður af lýsingarorðinu „reiður“ en kannski er sú túlkun full nútímaleg. 

Í öðrum handritum þar sem „orpinn er rifs reiði“, er hátturinn reglulegri. Í vísunni 

„[...] er orpinn vefr / ýta þÄrmum / ok harðkléaðr / hÄfðum manna“. Hann munu „ þær 

vinur fylla / rauðum vefti / Randvés bana“ samkvæmt leshætti M. Vefurinn er kominn 

upp „grár fyrir geirum“, sem er sterk mynd og sýnir strax að í stað ýmissa 

hefðbundinna hluta vefstaðarins eru notuð vopn og mannshöfuð eru fyrir kljásteina. 

Grátt og rautt eru litir vefnaðarins, uppistaðan er grá og grár er ráðandi litur í upphafi 

kvæðisins, ívafið er rautt og rauði liturinn verður smám saman meira áberandi eftir 

því sem á líður og er orðinn allsráðandi undir lok kvæðsins. En hvað eða hver er 

Randvér og „Randvés bani“? Hér gæti verið átt við Randvé, son Jörmunrekks sem 

sagt er sagt frá í lausamálskafla Guðrúnarhvatar, og var hengdur (Eddukvæði 

1998:352). Randvés bani gæti því verið ráðbani Randvés eða banamaður hans, sem 

hér gæti bæði verið tréð sem hann var hengdur í eða Óðinn sem er nátengdur 

hengingarfórninni og hann hafi því verið bani Randvés. Sé átt við tréð gæti það verið 

kenning fyrir vefstólinn sem hér er þá líkt við gálga. Annaðhvort má þá túlka 

vísuorðin þannig að rautt veftið sem vefurinn muni smám fyllast með, sé helgað Óðni 

eða að vinur Randvés bana muni fylla vefinn rauðum vefti. Á þessu tvennu er 

blæbrigðamunur en ekki eðlis- og segja má að það sé vel við hæfi í upphafi kvæðisins. 

„Randversk bla“ eins og vísuorðið er samkvæmt R. hljómar furðulega og verður ekki 

reynt að skýra hér, Randvés líka (O.) er sömuleiðis flókið og gerir merkinguna 

gagnstæða því sem er í M. og Ga.  

 Vopnin sem nefnd eru í sex síðustu vísuorðum annarrar vísu kvæðisins eru: 

dreyrrekin dÄrr sem eru að öllum líkindum spjót, eru notuð fyrir sköpt (þvertré sem 

skipta uppistöðunni); örvar eru notaðar fyrir hræl, en það virðist hafa verið lítið 

verkfæri, notað til að greiða úr vefnum; og þriðja vopnið er sverð sem notað er fyrir 

skeið í vefnaðnum. Yllir sem er járnvarður í þessum hryllingsvef er sá hluti 

vefstaðarins sem helst hefur vafist fyrir fræðimönnum að skýra. Anne Holtsmark 

(1939:81–83) telur að um sé að ræða skaft eða prik sem notað var til að halda vefnum 

strekktum að neðan til að hann mjókkaði ekki niður, og orðið yllir sé leitt af orðinu 

ull. Járnvarður yllirinn hafi haft tennur úr járni sem aðgreindu þræðina í uppstöðunni 

sem var úr garni, en það orð er náskylt orðinu görn sem er nokkurn veginn það sama 

og þarmar, uppistaðan í vefnum. Þessa skýringu notar Holtsmark síðan að hluta til að 
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staðsetja kvæðið í Færeyjum, vegna orðsifja. Elsa E. Guðjónsson sérfræðingur í 

hannyrðum miðalda hefur ritað um „járnvarðan ylli“ og sett fram mun sennilegri 

skýringu. Elsa telur að öllum hreyfanlegum hlutum vefstaðarins sé skipt út fyrir vopn 

sem taki yfir hlutverk þeirra í kvæðinu. Hér að ofan voru nefnd þrjú vopn í sömu vísu, 

sverð fyrir skeið, spjót fyrir sköft og örvar fyrir hræla. Fjórða verkfærið í vísunni, 

„járnvarður yllir“ er að mati Elsu kenning þar sem yllir sé hluti fyrir heild og tákni 

axarskaft; vopnið sé langskeft exi sem algengar voru í Norður-Evrópu á miðöldum. 

Skaftið sé staðgengill þess hluta vefstaðarins sem var nefndur „skilskaft“, langt og 

mjótt skaft sem var laust og helst notað við vaðmálsvefnað, en skaftinu var stungið 

inn á milli þráða uppistöðunnar þannig að ákveðið mynstur myndaðist í vefnaðinn. 

Máli sínu til stuðnings bendir Elsa á myndhluta í Bayeux-reflinum, af öxum með löng 

og grönn sköft, þar sem lengdin getur átt við slík skilsköft. Nafnið „járnvarður yllir“ 

geti verið komið til með tvennum hætti. Yllir sé yfirfærsla á heiti trjátegundarinnar 

yllir sem hafi verið notuð í slík sköft í vefstólum á Norðurlöndum – og hafi því ekkert 

með ull að gera – og nafn trjátegundarinnar hafi færst yfir á skaftið. Elsa nefnir önnur 

dæmi um slíka yfirfærslu í greininni sem ekki skipta máli í þessu samhengi. Síðar hafi 

önnur nöfn tekið yfir hér á landi, þar sem aðrar trjátegundir þurfti í skaftið í íslenskum 

vefstöðum, þar sem yllir vex ekki hér á landi og því hafi merkingin glatast. Járnvarður 

getur þá bæði vísað í sjálft axarhöfuðið eða í það að axarsköft voru gjarnan með 

glæstu innlögðu skrauti úr silfri eða öðrum málmum. Hin fjögur vopn vefstaðarins eru 

því öll tákn fyrir lausa hluta hans, það er þá hluta sem færðir eru til þegar ofið er (Elsa 

E. Guðjónsson 1989:185–197). Þetta eykur enn á áhrifin af kvæðinu, vefnaður sem 

allur fer fram með vopnum stýrir orustunni.  

 Í þriðju vísu er sagt frá þeim sem munu vinna verkið. Þar eru fjórar konur 

nefndar, sem munu ganga að vefnum og allar bera þær valkyrju- og tröllkonunöfn: 

Hildr, sem þýðir bardagi eða orusta, HjÄrþrimul, sem er sett saman úr orðunum hjör, 

þ.e. sverð og þruma (Brennu-Njáls saga 1954:455), Sanngríður sem raunar er 

tröllkonuheiti, merkir hin sanna tröllkona, og Svipul, sem einnig er talið valkyrjuheiti 

í þulum. Tvær valkyrjur til viðbótar eru svo nefndar til sögunnar í fimmtu vísu (fjórðu 

samkvæmt R.), þær Gunnur (eða Guður) og Göndul, sem báðar koma einnig fyrir í 

draumkvæðum Íslendinga sögu og í Hákonarmálum Eyvindar skáldaspillis er 

valkyrjan Göndul í stóru hlutverki, eins og áður hefur verið nefnt. Þá eru komin fram 

sex valkyrjunöfn, talan 12 sem kemur fram í rammafrásögninni er aldrei nefnd í sjálfu 

kvæðinu. Orðið „valkyrja“ kemur aðeins einu sinni fyrir í kvæðinu, í sjöttu vísu.  
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 Í fjórðu vísu hefst loks sjálfur bardaginn/örlagavefnaðurinn, sjálfur galdurinn, og 

allt til fyrri helmings þeirrar áttundu er bardaginn í algleymingi. Þar kemur fyrst fram 

aðalstef eða formúla Darraðarljóða: „Vindum, vindum / vef darraðar“, sem er eins og 

viðlag og undirstrikar tengsl kvæðisins við vinnusöngva. Stefið er einnig í upphafi 

fimmtu og sjöttu vísu. Þar er sá vefnaður sem lokið er undinn upp og líklega hefur þar 

þurft að koma til sameiginlegt átak tveggja eða fleiri kvenna enda hafa vinnusöngvar 

það hlutverk að skapa hryn til að auðvelda samvinnu. Orustunni vindur fram. Ungur 

konungur er nefndur í fyrriparti fjórðu vísu (fimmtu í R.), sem áður hafi átt, eða att, 

„vef darraðar“. Þetta gæti rennt stoðum undir þann skilning Anne Holtsmark 

(1939:84–93) að með „vef darraðar“ sé átt við merki sem borin voru fyrir mönnum í 

orustum. Þau eru svo sannarlega stríðsvefnaður.11 Í fimmtu vísu (fjórðu í R.) fylgja 

valkyrjurnar Guðr (Gunnur) og Göndul siklingi sínum í bardagann og ekki er ljóst 

hvort þær gera það í yfirfærðri eða eiginlegri merkingu enda hefur fræðimenn greint á 

um hvernig beri að túlka vísuna. Í þeirri sjöttu brýna valkyrjurnar hver fyrir annarri og 

sjálfum sér, ýmist að láta ekki líf „hans“ farast og er þá að öllum líkindum átt við 

siklinginn sem nefndur er á undan, eða sé farið eftir R.: „Látum eigi líf hér sparast“ og 

þar hvetja þær hver aðra að hlífa engum í bardaganum. 

 Í sjöundu vísu er samkvæmt flestum handritum „fyrir oddum / jarlmaður hniginn“ 

sem gæti verið Sigurður Orkneyjajarl ef við samþykkjum þær forsendur Njálu, að 

kvæðið eigi við Brjánsbardaga, en gæti einnig átt við hinn ríka gram sem þær vilja 

ráða dauða í sama vísuhelmingi: „kveð ek ríkum gram / ráðinn dauða[.]“. Sú merking 

vísar mun fremur á Brján konung. Ga. sker sig hér úr, því þar er síðasta vísuorðið: 

„saklaus maður hniginn“ sem fjarlægir kvæðið enn frekar frá Sigurði Orkneyjajarli. 

Merking orðsins „saklaus“ er hér ekki alveg ljós, en mögulega er átt við Brján 

konung. 

 Í áttundu vísu kemur fram fullvissa vefkvennanna um að Írar muni „angr um 

bíða, / þat er aldri mun / ýtum finnast“, spá sem átti ekki eftir að rætast. Í seinni 

helmingi sömu vísu segir svo að vefurinn sé ofinn en völlur roðinn, „læspjöllin“, hin 

hræðilega frétt muni fara um löndin. Níunda vísa undirstrikar þetta. Ógurlegt er um að 

litast „er dreyrug ský / dregr með himni; / mun lopt litat/ lýða blóði“. Blóðvellinum er 

lýst, og hin dreyrugu ský (eða dreyruga ský í et.) sem komu fyrst fram í upphafi 

                                                
11  Það að hinn ungi konungur hafi átt slíkt merki áður – eða háð slíka hildi áður – styrkir rök þeirra 
sem bent hafa á að kvæðið geti ekki hafa verið ort í tilefni að Brjánsbardaga.  
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kvæðisins í M. hafa nú litað allt blóði, rauði liturinn hefur tekið við af þeim gráa. Í 

tíundu vísu hylla valkyrjurnar konung sinn og segja þeim sem heyri á hljóð 

geirfljóðanna að nema kvæðið og segja gumum, þótt orðaröð sé mjög mismunandi 

eftir handritum er merkingin svipuð. Ellefta og síðasta vísan er aðeins fjögur vísuorð, 

fjögur atkvæði hvert og vísan mjög hrynföst. Þar er eins og komi annað stef þótt það 

hljómi aðeins einu sinni: „Ríðum hestum / hart út berum / brugðnum sverðum / á 

braut héðan.“ Í eftirmálanum rífa „þær“ ofan vefinn, slíta hann í sundur og hefur hver 

þann hlut á brott með sér sem hún heldur á. Þær stíga á hesta sína, sex ríða í suður en 

aðrar sex í norður.  

 

* 

 

Gróteskuna sem er óumdeilanlega ærin í Darraðarljóðum, telur Anne Holtsmark mun 

írskari en norræna (1939:96). Myndmál goða- og hetjukvæða Konungsbókar er 

vissulega mun léttara og tærara en myndmál Darraðarljóða og þótt hryllingurinn sé 

þar sums staðar ærinn, eins og t.d. í Völundarkviðu og Guðrúnar- og Atlakvæðunum, 

er ekki dvalið eins mikið við hann, blóðið streymir hvergi og ytri tákn eru frekar 

notuð til að lýsa atburðum enda er frásögnin alveg hlutlæg. Í Darraðarljóðum er 

framinn einhvers konar galdur en kvæði Konungsbókar eru ýmist goðsögulegar 

frásögur eða frásagnir af örlögum goðumlíkra manna. Hin goðsögulegu kvæði 

tengjast gjarnan sköpuninni og segja frá bústöðum goða og jötna og átökum þeirra, 

ýmist innan eða milli hópa og eru aldrei blóði drifin. Hetjukvæðin eru vissulega 

harmþrungin og segja oftar en ekki frá harmrænum örlögum og víða er þar að finna 

grimmd og hefndarþorsta en samt er eins og þau séu mýkri og ljóðrænni, kannski 

einmitt vegna þess að þau eru epísk og frásögnin hlutlaus. Eina goðakvæðið sem 

kemur nálægt seið er Hávamál, en þar eru taldir upp margir galdrar sem hægt er að 

grípa til við ýmis tækifæri en þeim sjálfum er hvergi lýst. Í Völundarkviðu er hvergi 

minnst á blóð þótt Völundur fremji voðaverk:  

 
Sneið af höfuð 
húna þeirra 
og undir fen fjöturs 
fætur um lagði 
en þær skálar 
er und skörum voru 
sveip hann utan silfri 
seldi Níðaði.“ (1998:150–151).  
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Frásögnin er hlutlaus og nokkurn veginn án lýsingarorða. Verknaðnum þegar 

Völundur drepur syni Níðaðs og smíðar skálar úr höfuðskeljum þeirra er lýst þannig 

að hann gæti allt eins hafa verið að skera brauð. Frásögnin er skýr og enginn dómur 

lagður á verknaðinn. Í Atlakviðu, þegar Gunnar biður menn Atla að skera hjartað úr 

Högna bróður sínum, segir svo í 21. og 22. vísu: „Hjarta skal mér Högna / í hendi 

liggja, / blóðugt úr brjósti / skorið baldriða / saxi slíðurbeitu, / syni þjóðans. // Skáru 

þeir hjarta / Hjalla úr brjósti / blóðugt og á bjóð lögðu / og báru það fyr Gunnar.“ 

Þarna er vissulega blóð en frásögnin er samt yfirlætislaus, staðreyndum er lýst en 

ekkert meira (Eddukvæði 1998:322). Í Guðrúnarkviðu I, þegar Guðrún Gjúkadóttir 

situr yfir Sigurði Fáfnisbana dauðum, er tilfinningum og harmi Guðrúnar lýst utanfrá, 

loksins þegar hún nær að láta harminn í ljós: „Þá hné Guðrún / höll við bólstri / 

haddur losnaði, / hlýr roðnaði / en regns dropi / rann niður um kné“ (Eddukvæði 

1998:264). Harmur Guðrúnar er augljós og yfirþyrmandi en ytri táknum er beitt til að 

lýsa honum frekar en að sjálfum tilfinningunum sé lýst.  

 Hér er til samanburðar dæmi úr Cogadh Gaedhel re Gallaibh eða Bardaga Íra 

við útlendingana: 

  
[…] and it was not longer than the time that a cow could be milked, or two cows, that we 
continued there, when not one person of the two hosts could recognise another, though it 
might be his son or his brother that was nearest him, unless he should know his voice and 
that he previously knew the spot in which he was; we were so covered, as well our heads 
as our faces, and our clothes with the drops of gory blood, carried by the force of the sharp 
cold wind which passed over them to us. (Todd 1867:183). 
 

Orðfærið er gerólíkt orðanotkun eddukvæða Konungsbókar en minnir örlítið á þá 

dramatík sem er sjáanleg í Darraðarljóðum, þótt ytra form ljóðanna takmarki 

orðaflauminn. Blóðið rennur óneitanlega á báðum stöðum þótt formið sé mun 

knappara í Darraðarljóðunum.  

 

 

2.4 Vinnusöngurinn Darraðarljóð 

 

Darraðarljóð eru vinnusöngur þeirra sem slá vefinn; þær segja frá því sem þær 

aðhafast og í kvæðinu er stef eða viðlag sem er ómissandi í söngvum af því tagi. 

Takturinn er mjög ákveðinn og mikil ákefð í kvæðinu og ekki erfitt að gera sér í 
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hugarlund hrynfastan flutning þess. Rétt er að nefna lauslega önnur norræn forn- og 

miðaldakvæði sem hafa yfirbragð vinnukvæða en eru í raun, eða um leið, eitthvað allt 

annað. Þar ber helstan að nefna Grottasöng, sem varðveittur er í tveimur handritum 

Skáldskaparmála Snorra-Eddu; Konungsbók Snorra-Eddu og Trektarbók. Þar mala 

ambáttirnar Fenja og Menja Fróða konungi fyrst gull í kvörninni Grotta og síðan salt, 

„[en] sú náttúra fylgdi kvernunum að það mólst á kverninni sem sá mælti fyrir er 

mól.“ Bragarhátturinn er sömuleiðis fornyrðislag, hátturinn er mjög reglulegur eins og 

í Darraðarljóðum og þar er að finna vísi að stefi eða viðlagi á nokkrum stöðum; 

„leggjum lúðra / léttum steinum“ í þriðju vísu gæti til dæmis verið þess háttar stef. 

Hendingar í 17. vísu (175. í Sn.E 2003) „Hendur skulu hvílast / hallr standa mun / 

malið hef eg fyrir mig“, þar sem malarakonurnar biðja um hvíld, og í 22. vísu (180. í 

Sn.E) sem hefst á vísuorðinu „Mölum ei framar“ benda einnig til þess að þetta gætu 

verið leifar af vinnusöng. En þær Fenja og Menja mala fleira en gull og salt, því í 

rammafrásögn kvæðisins segir: „Og áður en létti kvæðinu mólu þær her að Fróða, svo 

að á þeirri nótt kom her þar og sá sækonungur er Mýsingur hét og drap Fróða, og tók 

þar herfang mikið. Þá lagðist Fróðafriður.“ Þar á eftir kemur fram að þær Frenja og 

Menja voru hluti herfangsins. Mýsingur biður þær að mala salt og svo fer að skip hans 

ferst ásamt malandi kvörninni og því er sjór saltur (Snorra-Edda 2003:157–164). 

Ármann Jakobsson hefur bent á nokkur líkindi Grottasöngs og Völuspár, þar sem lýst 

er endalokum friðarins vegna gullgræðgi í báðum kvæðum (Ármann Jakobsson 

1994:62–63). En tengsl Grottasöngs og Darraðarljóða eru ekki síður athyglisverð. 

Þessi kvæði eiga fleira  sameiginlegt en vinnutengd stef og bragarhátt, því þær sem 

vinna verkið geta kallað fram her og stríð með vinnu sinni í báðum kvæðum og þær 

Fenja og Menja gætu hafa verið valkyrjur áður en þær voru hnepptar í ánauð. Kvæðin 

eiga það einnig sameiginlegt að orð hafa áhrínskraft, það sem er orðað, verður. 

Hvenær Grottasöngur hefur orðið til skiptir ekki höfuðmáli í þessu samhengi en 

tengsl háttarins, vinnusöngva og kynjakvæða – jafnvel seiðs af einhverju tagi – geta 

hafa verið við líði á löngu tímabili.  

 Í nokkrum draumvísum Íslendinga sögu Sturlungu koma fyrir stef sem gætu verið 

ættuð úr vinnusöngvum. Þeirra mikilvægast í þessu samhengi er önnur vísan af 

tveimur sem koma fram í draumum veturinn eftir Víðinesbardaga sem varð árið 1208. 

Forsaga vísunnar er sú að mann dreymdi „að hann þóttist koma í hús eitt mikið. Þar 

sátu inni konur tvær blóðgar og reru áfram. Honum þótti rigna blóði á ljórana. Önnur 

kvað konan:  
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Róm við og róm við,  
rignir blóði,  
Gunnr og Göndul,  
fyrir guma falli. [...]“ (Sturlunga saga I 1988:221).  
 

Hér eru margvísleg tengsl við Darraðarljóð. Maður kemur inn í hús og sér konur sem 

eru samkvæmt nöfnunum valkyrjur, og eru annaðhvort þær sömu og í 

Darraðarljóðum eða bera sömu nöfn, þ.e. Gunnr (eða Guðr) og Göndul. Þær eru 

sjálfar blóðugar og kveða vísu „fyrir guma falli“ og blóði rignir. Og vísuhelmingurinn 

hefst á vísuorðum sem hljóma eins og róðrarsöngur. Þau eru tvítekin og minna 

sterklega á stefið „Vindum, vindum / vef darraðar“, hér er aðeins róið fyrir guma falli, 

ekki ofið. Hér er því hægt að greina marga sameiginlega þætti. Í seinni draumnum eru 

líka menn sem róa, en vísan sem fylgir honum hefur ekki stef sem bendir til 

róðrarsöngs. Vísan er með endarími, vísuorðin eru átta og hátturinn runhenda eða 

einhver útgáfa dróttkvæðs háttar (Sturlunga saga I 1988:221–222).  

 Það er augljóst að þau kynjaljóð sem rætt hefur verið um, hafa öll stef ættuð frá 

vinnusöngvum og eru öll kveðin af konum/valkyrjum. Form þeirra hefur verið vinsælt 

til nota þegar kveða skyldi um örlögþrungna eða yfirnáttúrlega atburði sem bendir til 

þess að einhver verknaður hafi fylgt söngnum – hér fer fram seiður af einhverju tagi, 

sem liggur ekki bara í skáldskapnum eða kveðandinni. Darraðarljóð eru því ekki ein 

á báti, þessi kvæði og vísur eru öll kynjaljóð ort undir fornyrðislagi með sterka vísun í 

vinnusöngva. Myndmál þeirra er að mörgu leyti sameiginlegt og einnig hin taktfasta 

hrynjandi. Vísunin í vinnu af ýmsu tagi gerir það að verkum að einhvers konar athöfn 

hlýtur að hafa fylgt kvæðunum og flutningi þeirra, sem jafnvel væri hægt að kalla 

seið. Og tengsl við kvenkynið eru augljós. 

 

 

2.5 Ungur siklingur 

 

Samkvæmt Njálu var Brjánsbardagi tilefni Darraðarljóða, – eða öllu heldur afleiðing 

þeirra; eftir því sem sagan segir varð kvæðið til á sömu stundu og orustan var háð og 

stýrði framgangi hennar. Þó er augljóst að margt í kvæðinu stangast beinlínis á við 

söguna og gengur fljótt á litið ekki upp miðað við forsendur hennar, jafnvel þótt 

áheyrendur væru tilbúnir að fallast á þær. En Njála er sennilega ekki heppilegasta 

heimildin um Brjánsbardaga eða sú sem kemst næst því að lýsa því sem fór þar fram 
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og ósamræmið innan hennar er athyglisvert. Til dæmis er sláandi hversu hliðholl 

sagan virðist Brjáni Írakonungi sem er gerður að hálfheilögum manni og jartein verða 

við dauða hans. Mikil býsn dundu yfir banamann hans, víkingahöfðingjann Bróður og 

áhöfn hans, en samkvæmt sögunni var Brjánn drepinn við bænagjörð. Það sem fylgir í 

kjölfarið er áhugavert:  

 
Sveinninn Taðkr [sonur Brjáns] brá upp við hendinni, ok tók af hÄndina ok hÄfuðit af 
konunginum, en blóð konungsins kom á handarstúf sveininum, ok greri þegar fyrir 
stúfinn. […] Síðan tóku þeir lík Brjáns konungs ok bjuggu um; hÄfuð konungsins var 
gróit við bolinn (Brennu-Njáls saga 1954: 453).  
 

Sagan er því hliðholl hinum kristna konungi, eða öllu heldur hliðholl kristninni og 

framgangi hennar og sá helgisagnablær sem er víða á henni undirstrikar það. Hér 

verður kraftaverk strax eftir dauða Brjáns.  

 Kvæðið virðist hins vegar standa með „hinum unga konungi“, sem hæpið er að sé 

Brjánn, enda var hann aldraður maður og átti fullorðna syni og lá, samkvæmt Njálu, á 

bæn allan tímann sem bardaginn stóð, hvort sem það var fyrir elli sakir eða þess að 

hann fór fram á helgum degi. Hvort átt er við Sigtrygg silkiskegg, sem líka var 

kominn af léttasta skeiði, eða einhvern enn annan er svo önnur saga en nafnið 

Sigtryggur kemur hvergi fyrir í kvæðinu, heldur er þar aðeins nefndur „ungur 

siklingur“ og „ungi konungur“.  

 Fjórar af ellefu vísum kvæðisins tengjast „hinum unga konungi“ og sigri hans yfir 

Írum sem tengir kvæðið honum sterkum böndum (Kershaw 1922:116). Hann er 

nefndur í þeim þremur vísum sem eru með viðlagi (fjórðu til sjöttu) og í 10. vísu. 

Strax í fjórðu vísu (þeirri fimmtu samkvæmt R.), sem markar upphaf sjálfrar 

orustunnar, er hann hylltur og valkyrjurnar syngja: „Vindum, vindum / vef darraðar, / 

þann er ungur konungr / átti fyrri“. Hvort sem átt er við vefnað spjótsins, þ.e. sjálfa 

orustuna eða það merki sem konungurinn hefur barist undir, er ljóst að hann er ekki 

nýgræðingur í bardagalistinni. Og hann mun líka sigra Íra í þessari orustu: „Og munu 

Írar / angr um bíða / það er aldri mun / ýtum fyrnask.“ (8.1–4.). Þetta er alls ekki í 

samræmi við útkomuna úr Brjánsbardaga. Í Brennu-Njáls sögu utan kvæðisins og 

samkvæmt írskum heimildum er greinilegt að þótt Brjánn hafi verið drepinn skömmu 

eftir orustuna og Sigtryggur silkiskegg hafi haldið lífi var almennt litið svo á að Írar 

hafi unnið þótt Sigtryggur héldi völdum um sinn. Sophus Bugge hefur farið þá leið að 

telja kvæðið ort mjög skömmu eftir bardagann þegar ekki var orðið ljóst að Írar hefðu 
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unnið þrátt fyrir fall Brjáns. Hann gengur þá alfarið forsendum sögunnar á hönd, að 

kvæðið hafi verið ort í tilefni af Brjánsbardaga, í sigurvímu skömmu eftir að ljóst var 

að Írakonungur hefði fallið (Bugge 1908:76). Fleiri fræðimenn hafa tekið þennan pól í 

hæðina eða hafa að minnsta kosti ekki viljað útiloka þetta. Varðveisla kvæðisins í 

Njálu, í beinum tengslum við bardagann, er þá látin skera úr um hvenær kvæðið hafi 

orðið til, þ.e. í tilefni af bardaganum.  

 Sú skoðun að kvæðið sé eldra en atburðurinn virðist fyrst hafa látið á sér kræla 

hjá Noru Kershaw, sem skrifaði um Darraðarljóð árið 1922, og margir hafa síðar stutt 

kenningu hennar vegna þessa ósamræmis, t.d. Goetheer (1938), von See (1959) og 

Poole (1991). Framganga Sigtryggs silkiskeggs var ekki mjög hetjuleg, hvort sem litið 

er til íslenskra sagna eða írskra, og hæpið að hún hafi stuðlað að því að um hann væri 

ort slíkt kvæði. Hann er ýmist sagður hafa flúið af vettvangi bardagans eins og kemur 

fram í Orkneyinga sögu (1965:27) eða alls ekki hafa tekið þátt í honum, eins og írskir 

annálar og ritið Cogadh Gaedhel re Gallaibh (Bardagar Íra við útlendinganna) 

herma, heldur horft á orustuna úr virkisturni í Dyflinni ásamt eiginkonu sinni, dóttur 

Brjáns. Sigtryggur er þar aðeins nefndur „mac Amhlaibh“ eða sonur Ólafs (Cogadh 

1867:191).  

 Hins vegar var til annar Sigtryggur sem einnig var norrænn konungur í Dyflinni 

og stóð í orustu um borgina við annan yfirkonung Íra árið 919 og sigraði. Sá bardagi 

var háður eftir fjörutíu ára hlé á innrásum norrænna manna í Írland og hefur því verið 

sögulegur fyrir báða aðila. Sá Sigtryggur hopaði hvorki af hólmi, né horfði á 

bardagann af virkisvegg og hann átti marga frækna sigra að baki og var heiðinn að 

auki. Orusturnar tvær um Dyflinni, sú fyrri árið 919 og hin síðari árið 1014, eiga því 

ýmislegt sameiginlegt sem gæti hafa valdið tengingunni við Njálu, en seint verður úr 

því skorið hvor þeirra hafi verið tilefni kvæðisins, nema það hafi jafnvel orðið til við 

eitthvert enn annað tækifæri (Kershaw 1922:117–118; Goedheer 1938:74 og áfr; 

Poole 1991:120–125). 

  Margir hafa horft til síðustu tveggja vísuorða sjöundu vísu þar sem segir: „nú er 

fyrir oddum / jarlmaður hniginn[.]“ og telja að enginn jarl sem þetta geti átt við hafi 

tekið þátt í bardganum árið 919, en Sigurður Orkneyjajarl féll óneitanlega í þeim 

síðari. Þó er allt eins líklegt að „ríkur gramur“ og „jarlmaður“, sem nefndir eru í sama 

vísuhelmingi, séu einn og sami maðurinn: „kveð ek ríkum gram / ráðinn dauða; / nú er 

fyrir oddum / jarlmaðr hniginn.“ Þar með er búið að rjúfa tenginguna eða ef til vill 

öllu heldur sýna hvar tenging kvæðisins við Brjánsbardaga getur hafa orðið (Kershaw 
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1922:116; von See 1959:11). Enda stjórna valkyrjurnar vopnunum og gangi 

bardagans með kvæðinu og því sérkennilegt útfrá forsendum kvæðisins ef þær lýstu 

öðru mannfalli en því sem verður af þeirra sjálfra völdum eða leyfðu því að gerast í 

kvæðinu að helsti bandamaður Sigtryggs félli. Þær hafa valið vopnið sem hinn ríki 

gramur skuli falla fyrir, hann skal falla fyrir oddum. Og þar með er líka búið að rjúfa 

eindregna tengingu við Brjánsbardaga og dauðdaga Sigurðar Orkneyjajarls, enda bar 

hann ekki að með þeim hætti sem lýst er í kvæðinu samkvæmt írskum heimildum. Í 

Cogadh Gaedhel re Gallaibh er greint frá því að hann hafi verið hálshöggvinn en ekki 

hnigið fyrir oddum (Cogadh 1867:194–5). Allt efni kvæðisins fellur því betur að mun 

eldri orustu og þá ekki síst hinn heiðni andi þess. Ekki ber á neinum beinum kristnum 

áhrifum eða blendingi eins og virðist hafa verið algengt í Dyflinni og Jórvík, en sterk 

tengsl voru milli þessara tveggja borga á hinni svokölluðu víkingaöld og báðar á 

áhrifasvæði norrænna manna á áratugunum kringum aldamót 10. og 11. aldar. Á þeim 

tíma virðast kristni og heiðni hafa lifað saman í eins konar sátt eða samruna í þessum 

borgum og algengt að sjá kristin og heiðin minni hlið við hlið, jafnvel í sama verki. 

Það verður ekki sagt um Darraðarljóð, þar er erfitt að koma auga á bein kristin áhrif, 

sem rennir enn frekari stoðum undir að kvæðið sé mun eldra en frá árinu 1014 (Poole 

1991:121–122). Kynngi kvæðisins hefur svo gert það að verkum að það hefur tengst 

frásögnum af miklum bardögum á Írlandi og þá allt eins Brjánsbardaga eins og fyrri 

bardögum enda samræmist það eðli munnlegrar menningar að kvæði og sögur er hægt 

að aðlaga því tilefni sem gefst hverju sinni og miklir bardagar hafa rifjað stórbrotin 

kvæði upp fyrir fólki.  

 

* 

 

Ekki er hægt að skera úr um hvar Darraðarljóð geti hafa orðið til; Skotland, Írland, 

Orkneyjar og Færeyjar hafa öll verið nefnd auk Íslands, Færeyjar vegna Brands 

Gneistasonar hins færeyska sem er nefndur í eftirmála kvæðisins og er sagður hafa 

séð svipaða eða sömu sýn og Dörruður. Anne Holtsmark, sem hefur nefnt Færeyjar 

sem mögulegan upphafsstað kvæðisins hefur auk þess bent á orðsifjar sumra þeirra 

heita sem notuð eru yfir vefnaðarhlutana við færeysk heiti, og orðið „darra“ sem til er 

í færeysku í merkingunni „að titra“ (Holtsmark 1939:82, 84) þótt Elsa E. Guðjónsson 

hafi reyndar hrakið hugmyndir Holtsmark um hinn „járnvarða ylli“ (sjá bls. 26). 

Kvæðið er bendlað við Katanes á Skotlandi af augljósum ástæðum því þar bar sýnina 
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fyrir Dörruð og þar var að finna fólk af gelískum, norrænum og engilsaxneskum 

uppruna. Í Orkneyjum voru til leifar af svipuðu kvæði og Darraðarljóð er allt fram á 

upphafsár 18. aldar12 og frásagnir af bardaganum hafa bæði varðveist á Íslandi og 

Írlandi. Allir þessir staðir koma því til greina.  

 

 

2.6 Írskar frásagnir af Brjánsbardaga 

 

Eitt af höfuðritum Íra þar sem fjallað er um bardagann við Clontarf, og vitnað hefur 

verið í hér að framan er Cogadh Gaedhel re Gallaibh, sem útleggst Bardagar Íra við 

útlendingana, hér eftir nefnt Cogadh til styttingar. Aðrar mikilvægar heimildir eru 

einkum svokallaðir Ulsterannálar sem eru samtímaheimildir um bardagann og hafa 

því verið taldir heldur áreiðanlegri en Cogadh og um leið mun stuttorðari (Goedheer 

1938:19). Cogadh er varðveitt í þremur handritum, einu heillegu og tveimur 

brotakenndari. Elsta handritsbrotið er aðeins nokkrir kaflar, eitt blað sem skrifað er á 

báðum megin og er varðveitt innan stærra handrits sem nefnt hefur verið 

Leinsterbókin. Það er safn sagnfræðiritgerða, kvæða, sagna og ættartalna, og er elsti 

hluti þess, þar sem frásögnin er varðveitt, ekki yngri en frá um 1160, og er það ekki 

talið frumrit; verkið er því ekki yngra en það ártal gefur til kynna og írski 

sagnfræðingurinn Ó Corráin telur það frá um 1100 (sjá bls. 10). Það handrit sem næst 

er í röðinni er einnig ófullkomið og er sennilega ritað um miðja 14. öld, og það yngsta 

sem er heilt, er pappírshandrit frá árinu 1635, ritað af nafngreindum skrifara. Bæði 

yngri handritin virðast byggja á því elsta, þó með einhverjum milliliðum. Í þeim er 

bæði að finna nokkur frávik frá texta elsta brotsins og viðbætur, aðallega ættartölur 

konunga og kvæði sem tengjast afrekum þeirra (Cogadh 1867:ix–xviii).  

 Í fyrri hluta Cogadh segir frá komu norrænna flota til ýmissa staða á Írlandi í 

réttri tímaröð, eða meintri réttri tímaröð, allt frá fyrstu innrásum norrænna manna í 

                                                
12 Kvæði svipað Darraðarljóðum virðist hafa varðveist í Orkneyjum allt fram á 18. öld en þá var enn 
til fólk í eyjunum sem talaði norræna mállýsku. Í athugasemd aftan við skáldsöguna The Pirate 
(Sjóræninginn) eftir Sir Walter Scott sem kom fyrst út árið 1822, segir hann frá því þegar kvæðið 
Gray’s Ode – The Fatal Sisters sem var ort uppúr Darraðarljóðum barst í eyjarnar. Presturinn í North 
Ronaldshaw las þá brot úr kvæðinu fyrir nokkur gamalmenni, þar sem umfjöllunarefnið snerti fortíð 
eyjanna. Fólkið stoppaði lesturinn og sagðist kunna þetta kvæði, á norrænni tungu. Kvæðið væri kallað 
Galdra- eða Seiðkonurnar. Atburðurinn átti sér stað í upphafi 18. aldar (Scott 1886: Note C. p. 24 – 
Norse Fragments.) Svo virðist sem þetta sé eini vitnisburðurinn um tilvist kvæðisins á Orkneyjum á 
þeim tíma.  
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Írland. Í síðari hluta ritsins er sögð saga höfðingja Munsters, eða Dal Cais, og 

sérstaklega er sagt frá hinni miklu hetju, Brian Borumha, allt til dauða hans í 

bardaganum við Clontarf. Todd, útgefandi sögunnar, telur að frásögnin minni á 

frásagnaraðferðir Íslendingasagna þar sem kvæði og kvæðabrot eru felld inn í textann, 

auk þess sem sagan er rituð á þjóðtungu. Þetta má til sanns vegar færa, en stíllinn er 

þó mjög langt frá hinum hnitmiðaða hlutlæga stíl Íslendingasagna. Hann er hlaðinn 

stóryrðum, oft eru mörg lýsingarorð í röð sömu merkingar og stuðlun er mjög algeng, 

jafnvel þrjú orð í röð með sama upphafsstaf, sem minnir frekar á skrúðstíl þann sem 

oft má sjá á helgi- og riddarasögum, eins og eftirfarandi dæmi sýnir, í enskri þýðingu:  

 
But alas! these were the faces of foes in baffle-field, and not the faces of friends at a 
feast. And each party of them remembered their ancient animosities towards each other, 
and each party of them attacked the other. And it will be one of the wonders of the day 
of judgement to relate the description of this tremendous onset. And there arose a wild, 
impetuous, precipitate, furious, dark, frightful, voracious, merciless, combative, 
contentious, vulture, screaming and fluttering over their heads. And there arose also the 
satyrs, and the idiots, and the maniacs of the valleys, and the witches, and the goblins, 
and the ancient birds, and the destroying demons of the air and of the firmament, and 
the feeble demoinac phantom host; and they were screaming and comparing the valour 
and combat of both parties. (Cogadh 1867:175). 

 
Hér er mörgum lýsingarorðum með svipaða merkingu hlaðið upp og tvö og þrjú orð í 

röð látin ríma sem minnir um margt á skrúðstíl sem tíðkaðist á helgi- og riddarasögum 

hér á landi undir lok 13. aldar. Kaflinn er auk þess fullur af yfirnáttúrlegum verum og 

fyrirbærum; þar má greina hrægamma, satýra, fávita, nornir, forna fugla, djöfla og 

drauga.  

 Ulsterannálarnir sem nefndir hafa verið, eru stuttorðir og skýra frá 

samtímaatburðum. Þar eru meðal annars lýsingar á liði hinna norrænu manna í 

Clontarfbardaganum, sem samanstóð af norrænum íbúum Dyflinnarborgar og liðsafla 

annars staðar frá, 1000 menn, allir málmklæddir eða í herklæðum. Annállinn greinir 

einnig frá að útlendingarnir hafi beðið skelfilegan ósigur og lið þeirra hafi verið 

þurrkað út. Þar er að finna upptalningar á föllnum mönnum í röð eftir uppruna þeirra 

og þar gefur að líta nöfn eins og „Siucraidh, mac Loduir, iarla Innsi Orcc“, þ.e. Sigurð 

sonur Hlöðvis, jarl Orkneyja og „Brotor (qui occidit Brian)“13 og fleiri og fleiri. Þar er 

einnig getið um ólíklega þátttakendur í bardaganum, Augustus af Norðvestur-Evrópu 

                                                
13  Hér bregður fyrir latínu í annars gelískum texta: Bróðir, sá sem drap Brján. 
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er þar á meðal (Goedheer 1938:19–21). Mun ýtarlegri upptalningu á föllnum mönnum 

er að finna í Cogadh. Hvor er réttari er ómögulegt að vita enda skiptir það ekki 

höfuðmáli hér. 

 Sophus Bugge telur að Cogadh sé að hluta skráð eftir frásögn norrænna manna 

eða að skrásetjarinn hafi þekkt frásögn norrænna manna frá einhverju stríði, jafnvel 

skrifaða. Spurningin er bara hvaða stríði. (Bugge 1908:1). Frásagnir af mörgum 

bardögum eru svipaðar og menn með sömu nöfn koma gjarnan fyrir aftur og aftur.  

 Samkvæmt Cogadh var Brjánn árásarmaðurinn. Hann hafði lengi setið um Dublin 

og reynt að svelta borgarbúa inni en varð frá að hverfa vegna vistaskorts um jólin árið 

1013 en sneri aftur með lið sitt um miðjan mars árið 1014. Sigtryggur og kóngurinn af 

Leinster ásamt Gormflaitht (Kormlöðu móður Sigtryggs) og Maelmordha konungi 

söfnuðu liði til að brjótast út úr umsátrinu.  

 Burtséð frá því hvenær sá bardagi fór fram sem var uppspretta kvæðisins hefur 

hann verið blóðugur og áhrifamikill og því hljóta valkyrjur, goðlegar vættir tengdar 

dauðanum, að hafa átt hlut að máli. Þær stýra bardaganum með vefnaði og kveðandi 

og það kvæði er til okkar komið í gegnum Brennu-Njáls sögu. 

 

* 

 

Darraðarljóð eru aðeins varðveitt innan Brennu-Njáls sögu og eru þar með litlum 

lesbrigðum í elstu miðaldahandritum. Kvæðið er undir nokkuð reglulegu fornyrðislagi 

og hefur verið talið til eddukvæða. Það kallast á við ýmis kvæði sem nefnd hafa verið 

kynjakvæði en þann flokk skipa Grottasöngur og draumvísur Íslendinga sögu fyrst og 

fremst auk Darraðarljóða. Þessi kvæði öll eiga það einnig sammerkt að í hægt er að 

greina einkenni vinnusöngva, þar er að finna stef, bragarhátturinn er reglulegur og þau 

lýsa verklagi við vefnað, malarastörf og róður, en eru á sama tíma nátengd töfrum og 

seið.  

 Darraðarljóð hafa verið talin ort í tengslum við Brjánsbardaga, enda eru þau 

innan þess hluta Njálu sem nefndur hefur verið Brjánsþáttur og gæti að hluta átt rætur 

að rekja til *Brjáns sögu – en margt bendir þó til þess að kvæðið gæti verið mun eldra 

og eigi jafnvel rætur í munnlegri menningu og gripið hafi verið til þess í tengslum við 

stóra og mannskæða bardaga vegna þess hversu kynngimagnað það er.  
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3. Nokkur orð um Brennu-Njáls sögu  

 
Hér að framan hefur aðallega verið horft á sjálft kvæðið Darraðarljóð frá ýmsum 

hliðum og tengsl þess við önnur kvæði nefnd. Ytri ramma kvæðisins, sjálfan 

Brjánsbardaga og þátttakendur hans bar einnig á góma. En þar sem Brennu-Njáls saga 

er eini varðveislustaður kvæðisins, verður einnig að líta til hennar og horfa á þetta 

tvennt, söguna og kvæðið í samhengi hvort við annað. Sagan er sú umgjörð sem 

kvæði birtist áheyrandanum/lesandanum í og þótt hægt sé að horfa á það sem 

sjálfstæða einingu og einangraðan vitnisburð er nauðsynlegt að fjalla ekki síður um 

samhengi kvæðis og sögu. Kvæðið innan Brjánsþáttar, Brjánsþáttur allur og 

þátturinn innan sögunnar verða því umfjöllunarefni þessa kafla. Breytilegur 

frásagnarháttur og samruni heiðinna og kristinna minna er sérlega áhugaverður og 

hvergi eins áberandi og einmitt í þessum hluta sögunnar.  

 

 

3.1 Njála – munnlegur og lærður arfur 

 

Landið hafði verið kristið í tæpar þrjár aldir þegar Njála varð til á bók. Ritlistin var 

hingað komin fyrir tilstilli kristni og kirkju og tengdist henni lengi vel sterkum 

böndum enda voru guðsorð og sögur kaþólskra dýrlinga með því fyrsta sem skráð var 

hér á landi á þjóðtungunni og þær ásamt hérlendum sögum af kirkjunnar mönnum stór 

þáttur íslenskra miðaldabókmennta. „Það er ekki fjarri sanni að helgisögur séu ein 

fyrsta bókmenntagreinin sem fengist er við hér á landi. Elstu íslensku helgisögurnar 

eru t.d. eldri en Íslendinga sögur [...]“ (Sverrir Tómasson 2007:vii). Hér hlýtur að vera 

átt við hvað fyrst var fengist við að rita á bók, munnleg sagnaskemmtan er vitanlega 

mun eldri en ritlistin og henni lengi ótengd og óhætt að gera ráð fyrir að hún hafi 

verið háþróuð og staðið á gömlum merg þegar ritlistin kom loks til sögunnar hér á 

landi. Auk þess hafa menn skrifað upp texta af ýmsu tagi á latínu áður en tekið var til 

við að þýða þá á þjóðtunguna eða rita frumsamda texta.  

 Fyrsta málfræðiritgerðin segir frá því sem ritað var á þjóðtungum, bæði hérlendis 

og annars staðar á ritunartíma hennar: 
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[J] fleútvm londvm úetia menn a bækr annat tveggia þann froðleik er þar innan landz 
hefir giorz ¶ða þann annan er minniúamligaztr þikkir þo at annarú útaða[r hafi] helldr 
giorz ¶ða lÄg úin úetia menn a bækr hverr þioð a úina tvngv[.]  

(The First Grammatical Treatise 1972:206).  

 
Og nokkru síðar bætir höfundur við: „[...] a þeúúv landi b¶ðí l¸g ok „ttvíúi ¶ða 

þyðingar helgar ¶ða úva þau hín spaklegu fræði er ari þorgilú úon hefir á bÅkr úett af 

úkynúamlegv viti […]“ (Sama rit, 208). Hér er Ari fróði Þorgilsson nefndur en færð 

hafa verið rök fyrir því að Íslendingabók hans hafi verið rituð á árabilinu 1122–1132, 

þótt ekki verði þau rakin hér en vísað í heimildir (The First Grammatical Treatise 

1972:23–24). Fyrsta málfræðiritgerðin er því að minnsta kosti yngri en fyrra ártalið 

gefur til kynna (terminus post quem) og Hreinn Benediktsson, sem ritar formála að 

útgáfunni sem hér er vitnað til, telur hana ekki geta verið eldri en frá árinu 1125. Þetta 

er samkvæmt því ritað við lok fyrsta aldarfjórðungs 12. aldar í fyrsta lagi, um 150 

árum áður en talið er að Njála hafi fyrst verið færð á bókfell.  

 Þrátt fyrir tímamuninn má segja að Brennu-Njáls saga sé ágætur vitnisburður um 

allt þetta: Þar eru skráðir margir minnisamlegir atburðir og er Brjánsbardagi gott 

dæmi um slíkan atburð sem „[...] annarú útaða[r hafi] helldr giorz“, lögfræðilegar 

útleggingar eru fyrirferðarmiklar á köflum og hafa að hluta verið notaðar til að 

aldursgreina söguna, og víða gætir áhrifa frá guðfræðilegum ritum eins og nánar 

verður rakið hér á eftir, þótt lítið fari fyrir beinum „þýðingum helgum“ í Njálu. En 

fyrst og fremst er þó verið að segja sögu; hún byggir að minnsta kosti að hluta á fornri 

munnlegri sagnahefð sem verið hafði við lýði í landinu frá upphafi og var sjálfsagt 

sterk á þessum tíma og er raunar enn í íslenskri menningu. Sagt er frá fólki sem margt 

hefur verið til í raun og veru, formúlur eru víða notaðar í sögunni eins og gjarnan í 

munnlegri hefð, „Nú er þar til máls at taka“ kemur óvíða fyrir, flestar málsgreinar í 

aðdraganda bardagans hefjast á þann hátt; atburðir eru sviðsettir á svipaðan máta, 

menn ríða til alþingis, takast á með orðum og vopnum og eru svo úr sögunni. Og í 

henni – og öðrum Íslendingasögum – er efnið síðan tengt saman í eina nýja heild 

(Lars Lönnroth 1976:45 og víðar). Formúlur geta reyndar líka komið fyrir í rituðum 

textum eins og hér sést, en ætla má að þegar frásagnarefnið er sett fram með 

svipuðum hætti hvað eftir annað, megi rekja það til munnlegrar hefðar. En „[r]itaðir 

textar endurspegla aðeins hluta hefðarinnar“ og ekki er hægt að gera ráð fyrir að 

sögurnar hafi verið skráðar orðrétt eftir sagnafólki, enda er það ekki eðli munnlegrar 

hefðar að segja sögurnar eins í hvert sinn. Munnleg hefð varðveitir aldrei orðrétta 



 43 

texta, eins og Gísli Sigurðsson hefur bent á. Hún hefur samt verið fær um að miðla t.d. 

sagnfræðilega áreiðanlegum upplýsingum og „listræn framsetning útilokar ekki 

munnlega varðveislu texta og minningar geta hæglega lifað í munnlegri geymd í tvö 

til þrjú hundruð ár“ (Gísli Sigurðsson 2013b:36–46). Þekking varðveittist í huga 

manna og hún var í sífelldri endurnýjun:  

 
[U]m leið og einstaklingarnir og samfélagið varðveita þekkingu um gamla tímann er sú 
þekking í sífelldri endurnýjun. Hún er forn og ný í senn, ekki annað hvort. Þetta 
lykilatriði skiptir sérstaklega máli í þeim fræðum sem hafa snúist um að greina í sundur 
hið heiðna og kristna í fornum textum. Þar er svarið án efa miklu oftar „bæði – og“ en 
„annaðhvort – eða“ (Gísli Sigurðsson 2013b:40). 

 
Og sögurnar endurskapast í hvert skipti sem þær eru sagðar, kristnar sögur blandast 

heiðnum og þar sem ekkert bendir til þess að skörp skil hafi verið milli heiðins og 

kristins tíma renna þær saman í einn fjölskrúðugan sagnaheim. 

 

* 

 

Hverjum þeim sem les íslenskar fornbókmenntir, verður fljótlega ljóst að málfar 

þeirra er talsvert breytilegt. Flestar Íslendingasögur einkennast af stuttum, 

hliðskipuðum setningum, frásögnin er hlutlæg og mjög sjaldan fær lesandinn að 

skyggnast í hug og tilfinningalíf sögupersóna, þótt kvæði sagnanna gegni stundum því 

hlutverki eins og skýrt var frá í inngangi. Málfarið er alla jafna fremur fábreytt og 

formúlukennt, fá lýsingarorð eru notuð og sjaldan í hástigi; sagnliður setninga er oft 

fremstur, orðanotkun er takmörkuð og stíllinn knappur „myndmálið einfalt og lítið um 

að orð séu notuð í óeiginlegri eða sértækri merkingu“, og sömu samsetningar koma 

fyrir aftur og aftur (Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson 1994:274–275; Vésteinn 

Ólason 1998:87). Upphafi Brjánsbardaga er svo lýst: „Fallast þá at fylkingar. Varð þá 

orrosta allhÄrð. Gekk Bróðir í gegnum lið og felldi alla þá, er fremstir váru, en hann 

bitu ekki járn.“ (1954:450). Hvort þessi knappi stíll er ættaður beint frá fornri 

munnlegri frásagnaraðferð er óvíst, enda hafa leiðir til að segja sögu gjarnan markast 

af því hver sagnamaðurinn var, kyni hans, stöðu og aldri, og ekki síður hverjir voru 

áheyrendur eða viðtakendur og við hvaða aðstæður sagan var sögð hverju sinni. Eitt 

helsta einkenni munnlegrar frásagnarhefðar er breytileikinn og það var ekki fyrr en 

sögur voru skráðar sem þær tóku á sig fastmótaða mynd.  
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 Eins og til hliðar við þennan knappa stíl má á nokkrum stöðum innan 

Brjánsþáttar og víðar í Njálu, sjá orðanotkun og orðfæri sem fremur gætu verið ættuð 

úr helgi- og biskupasögum en Íslendingasögu. Þær eru yfirleitt mun orðfleiri en 

Íslendingasögur, lýsingarorð eru fleiri og orðanotkun og orðaröð oft latínuskotin. 

Elstu þýddu sögurnar eru þó með mun látlausara yfirbragði en varð þegar á leið. 

Þýddar helgissögur ýmis konar voru með því sem fyrst var ritað á íslensku eins og 

áður sagði og íslensk helgisagnaritun fylgdi í kjölfarið. Ákveðin þróun varð í ritun 

þeirra og blómatími helgisagnaritunar hérlendis mun hafa verið á síðasta fjórðungi 13. 

aldrar, sem fellur saman við ritunartíma Njálu, og svo 14. öld (Sverrir Tómasson 

1992:421 og áfr.). Á sama tíma, á síðasta þriðjungi 13. aldar, þróaðist svokallaður 

skrúðstíll (florissant stíll) sem oft hefur verið nefndur blómaður stíll, sem er bein 

þýðing á hugtakinu. (Hugtök og heiti 1983:252–253). Orðum sem stuðla eða ríma, 

nema hvort tveggja sé er þá hlaðið upp, og mörg orð svipaðar merkingar eru höfð í 

röð til skrauts og áhersluauka og fer þá gjarnan að minna á þann stíl sem sjá mátti á 

brotinu úr Cogadh hér að framan sem er talið ritað við upphaf 12. aldar.  

 Biskupasögur draga að sínu leyti dám af þýddum helgisögum og síðar 

staðfærðum sögum af píslarvottum og játurum sem farið var að þýða á norræna tungu 

strax á 12. öld. Sögurnar eru formúlukenndar þrátt fyrir þróun í stílbrigðum og því 

nær sem sögurnar voru formúlunni þeim mun líklegri voru þær til að öðlast 

viðurkenningu kirkjunnar, og þeir menn sem frá var sagt líklegri til að öðlast 

dýrlingssess. Hér verður bent á tvö dæmi um orðfæri sem notað er til að lýsa helgum 

mönnum við dauða sinn og jarteinum sem verða; annað úr innlendri biskupasögu, hitt 

úr erlendri sögu þýddri. Svo er sagt frá Þorláki biskupi Þórhallssyni eftir andlátið en 

þá bregður ljóma á ásjónu hans: 

 
Birti Guð þat í andláti ins sæla Þorláks byskups er hann sagði fyrir munn Davíðs, at 
dýrligr myndi verða dauði heilagra manna, því at Ällum þótti betra hjá honum Änduðum 
en mÄrgum lifandi mÄnnum. Þat bar ok til eftir andlát hans at litr hans var miklu bjartari 
en annarra manna, en sjáldr var svá bjart í augum hans sem lifanda manns, þess er 
skyggn er. MÄrg sár hÄfðu fallit á líkama hans, stór ok smá, en Äll váru gróin þegar hann 
var andaðr, ok fannstk Ällum hér mikit um [...] (Þorláks saga A 2002:82) 

 
Saga Þorláks biskups var rituð á 13. öld og er til í nokkrum útgáfum. Hún sækir margt 

til sögu Martínusar biskups, enda var Martínus um margt fyrirmynd Þorláks sem 

dreymdi Martínus skömmu fyrir andlátið (Þorláks saga A 2002:79). Saga Martínusar 

var rituð skömmu eftir andlát hans árið 397, og er talin hafa verið þýdd á norræna 
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tungu mjög snemma, jafnvel á 12. öld. Hún er varðveitt í nokkrum handritum, það 

elsta frá fyrri hluta 13. aldar (Ármann Jakobsson 2009:39–42). Svo segir frá dauða 

Martínusar í hans sögu: „[...] Þá heyrðu margir englasöng til himins. En þeir er hjá 

andláti hans voru létust sjá guðs dýrð á líka<ma> hans. Andlit hans skein ljósi bjartara 

og var hvergi flekkur á líka<ma> hans.“ (Heilagra karla sögur 2007:308-309). Á eftir 

fylgir löng upptalning jarteina sem tengdar eru Martínusi, sem minna um margt á þau 

jartein sem urðu fyrir tilstilli Þorláks. Í kaflanum eru svipuð orð og hugtök notuð til að 

lýsa því hvernig helgi mannanna kemur fram í sérstakri birtu sem stafar frá ásjónum 

og líkömum þeirra í og eftir dauðann og kaun og sár hverfa. 

 Orðfæri Njálu er oftast nokkuð langt frá þessu málsniði, en þó er fjallað um látna 

menn með svipuðum hætti á að minnsta kosti tveimur stöðum auk þess sem 

Höskuldur Hvítanesgoði hefur Kristsyfirbragð bæði í lífi og dauða. Í þann mund sem 

hann er veginn af þeim Njálssonum, segir hann: „Guð hjálpi mér en fyrirgefi yður.“ 

(1954:281). Öll framganga hans gefur til kynna að hann hefur tileinkað sér kristilegan 

hugsunarhátt og líferni svo um munar og Njáll bregst við dauða hans í samræmi við 

það. Hann kemst svo að orði að „þótti mér slÄkkt it sætasta ljós augna minna“ þegar 

hann lýsir harmi sínum eftir dauða Höskuldar (1954:309), tungutak sem er ættað beint 

úr dýrlinga- og helgisögum. 14  Dyggðugt líferni sitt fær Njáll launað með 

dýrlingsyfirbragði eftir andlátið og þar er orðavalið nokkurn veginn það sama og sjá 

má í helgisögum. Ásýnd Njáls er svo lýst eftir dauða hans: „En Njáls ásjána ok líkami 

sýnisk mér svá bjartr, at ek hefi engan dauðs manns líkama sét jafnbjartan.“ segir 

Hjalti Skeggjason sem leitaði líkamsleifa þeirra Njáls og Bergþóru í brunarústum 

Bergþórshvols að beiðni Kára (1954:343). Við og eftir dauða Brjáns konungs gengur 

sagan enn lengra í að hefja hann á stall heilagra manna og jartein verða (1954:453).  

 Af ofansögðu ætti að vera ljóst að áhrif helgisagnaritunar er sjáanleg bæði í 

stílbrögðum og orðfæri Njálu, en einnig og ekki síður í viðhorfi til sagnapersóna sem 

söguritari hefur velþóknun á. En áhrifin eru víðtækari og koma einnig fram í þeim 

yfirnáttúrlegu atburðum sem ber fyrir fólk og á þetta sérstaklega við í Brjánsþætti. 

Hliðstæður þeirra atburða sem þar verða er helst að finna í leiðslubókmenntum 

miðalda.  

 

* 
                                                
14  Einar Ólafur Sveinsson bendir á að orðið sætur sé klerkamálsorð og bein þýðing úr latínu; dulcis – 
ljúfur, sætur. (Brennu-Njáls saga 1954: 309, 2.nm) 
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Lars Lönnroth hefur sett fram flokkunarkerfi þar sem hann greinir helstu 

sagnapersónur Íslendingasagna í anda Propps og ævintýragreininga hans (sjá t.d. 

Theory and History of Folklore 1984). Þar gefur að líta karlhetjuna, aðalkvenhetjuna 

eða primadonnuna, vitra ráðgjafann, vopnabróðurinn, skálkinn og aðstoðarmann hans, 

sendiboðann, vitnið, örlagavaldinn og dómarann. Hetjum skiptir hann reyndar í 

tvennt; þær sem minna á Sigfried, eða Sigurð Fáfnisbana og eru vammlausar; og þær 

sem draga dám af Gretti og verða, eins og hann, til vandræða fyrr eða síðar (Lönnroth 

1976:61–68). Hinn göfugi heiðingi sem Lönnroth hefur einnig fjallað um er ekki hluti 

af þessu flokkunarkerfi en margar aðalhetjur sögunnar og/eða aðstoðarmenn þeirra eru 

slík valmenni. Þeir eru fulltrúar þeirrar hugmyndar sem víða má sjá í sögum að góðir 

menn hafi fundið fyrir kristnum áhrifum af hreinni eðlishvöt þótt ekki hafi þeir verið 

kristnir sjálfir. Kristnin sé frumtrúin, hin náttúrulegu trúarbrögð sem heiðnir menn 

hafi týnt niður en andi hennar sé enn til staðar. Menn geti því trúað á skapara alls sem 

er eða sýnt kristið siðferði vegna visku sinnar, þótt þeir hafi ekki þekkt 

hugmyndafræði kristninnar og ekki skírst til kristinnar trúar. Líklegt er að þessi 

manngerð sé tilkomin vegna þarfar sagnamanna og -ritara á kristnum tíma fyrir að 

gera fornar hetjur á einhvern hátt ásættanlegar, og þær því samlagaðar kristnum 

hugmyndum og gildum þrátt fyrir að þær hafi lifað og hrærst í heiðnum sið (1976:136 

og áfr.).  

 Auðvelt er að flokka sögupersónur Njálu samkvæmt þessu kerfi og oft falla þær í 

fleiri en einn flokk: Gunnar Hámundarson og Kolskeggur bróðir hans og 

fylgdarmaður eru báðir hetjur í ætt við Sigurð Fáfnisbana og göfugir heiðingjar, Njáll 

uppfyllir öll skilyrði hins vitra ráðgjafa og er í upphafi göfugur heiðingi sem tekur 

kristni um miðbik sögunnar og deyr dýrlingsdauða 15  og Hallgerður er bæði 

primadonna og skálkur. Flosi og Kári eru báðir hetjur af fyrri gerðinni þrátt fyrir ákafa 

framgöngu við hefndir en það er hefndarskyldan sem rekur þá áfram, þeir sinna þeim 

skyldum sem þeim eru lagðar á herðar þótt þungbærar séu. Skarphéðinn er 

augljóslega hetja af Grettis-gerðinni, hann er ólíkindatól og til alls líklegur.  

 Þeir flokkar sem helst skipta máli í þeim hluta sögunnar sem hér er til umfjöllunar 

eru hvorki hetjur né vitringar, heldur skálkurinn og göfugi heiðinginn, vitnið og 
                                                
15  Gunnar Hámundarson veltir því fyrir sér „hvárt ek mun því óvaskari maðr en aðrir menn sem mér 
þykir meira fyrir en oðrum monnum at vega menn“ (1954:139), Kolskeggur bróðir hans, sem dreymir 
„ljósan mann“ sem segir honum að fylgja sér, og biður hann að gerast riddara sinn – þar er dregin upp 
sterk Kristsmynd, enda verður Kolskeggur höfðingi Væringjaliðsins í Miklagarði. (1954:197). Um Njál 
hefur áður verið rætt, sem bar öll merki hins heiðna mikilmennis fyrir kristnitöku og jartein urðu eftir 
dauða hans. (342-343).  
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sendiboðinn. Skálkar geta verið með tvennu móti. Þeir geta verið líkir Loka, 

undirförulir og slægir eða berserkir, sterkir og hávaðasamir. Bróðir sem er helsti 

skálkur Brjánsþáttar, er af berserkjagerðinni. Hann er svo vel búinn að á hann bíta 

ekki vopn, hann hefur mikið, svart hár sem er ótvírætt einkenni slíkra manna og er 

auk þess guðníðingur sem hefur gengið af kristinni trú. Hann er þar að auki sagður 

fjölkunnugur sem yfirleitt er ekki einkenni berserkja og undirstrikar hversu persónur 

sögunnar eru samsettar. (Lönnroth 1976:63–64, 233–234). Fjölkynngi hans verður til 

þess að hann ræður því að bardaginn fer fram á föstudaginn langa. Óspakur, félagi 

hans í upphafi þáttarins, er verðugur fulltrúi hinna göfugu heiðingja og hann er auk 

þess vitur maður sem grípur tækifærið og tekur kristni þegar hann hefur fundið 

verðugan leiðtoga í Brjáni og gengur úr félagi við Bróður (1954:446; Lönnroth 

1976:141–142). Hann er sagður „allra vitrastur“, orðasamband sem aðeins er haft um 

menn sem eru sögunni vel þóknanlegir. Báðir þessir menn skipta miklu máli fyrir 

framvindu þáttarins, og afstaða þeirra til kristninnar er það atriði sem vegur þyngst. 

 Dörruður er bæði vitni og sendiboði. Hann er vitni að vefnaði valkyrjanna og 

flutningi kvæðisins og sendiboði, því hann fær þau skilaboð frá valkyrjunum að hann 

eigi að greina frá því sem hann hefur orðið áskynja, samkvæmt flestum handritum. 

Samkvæmt Ga. biðja þær hann að skemmta fólki með kvæðinu, eins og bent hefur 

verið á, sem breytir nokkuð merkingu beiðnarinnar, rýfur tengsl hennar við leiðslur og 

tengir við sagnaskemmtan. Vitni eru nokkur í Njálu fyrir utan Dörruð og þau gegna 

iðulega því samsetta hlutverki að sjá eitthvað, gjarnan fyrirburði eða svokallaða 

atburði, og skýra frá þeim. Drengurinn Hildiglúmur frá Reykjum á Síðu, sem sá sýn 

skömmu fyrir Njálsbrennu er einn slíkur. Hann heyrði brest mikinn og fann jörð 

skjálfa og sá svartan mann á gráum hesti fara ríðandi yfir himininn með logandi brand 

í hendi. Maðurinn kvað vísu undir galdralagi, enda miklar ógnir yfirvofandi. Eftir 

sýnina „gekk hann inn ok til rúms síns ok fekk langt óvit ok rétti við ór því.“ Hann 

sagði Hjalta Skeggjasyni frá sýninni, sem réð hana svo: „Þú hefir sét gandreið, ok er 

þat fyrir stórtíðendum.“ (Brennu-Njáls saga 1954:321–322). Hann túlkar því ekki 

sýnina sjálfur heldur Hjalti, sem oft er rödd skynseminnar í sögunni og nálgast það að 

vera einn hinna vitru manna hennar. Herfiður, hirðmaður Sigurðar jarls er einnig bæði 

vitni og sendiboði því hann færir Gilla jarli fréttir af falli Sigurðar jarls og fleiri 

manna í draumi og flytur honum vísuna af falli Brjáns, sem þó hélt velli (Brennu-

Njáls saga 1954:459–460, sjá nánar bls. 49).  
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3.2 Helgisagnakennd frásögn Brjánsþáttar  

 

Ekki þarf að koma á óvart að víða sé að finna áhrif frá dýrlinga- og riddarasögum í 

Njálu. Hér á undan hefur verið bent á þann helgisagnablæ sem er yfir þeim mönnum 

sem eru sögunni þóknanlegir, jafnt í lífi sem dauða, en fleira kemur til. Hið ritaða mál 

hefur verið markað sterkum áhrifum kristninnar allar miðaldir enda nátengt kirkjunni 

frá upphafi og flestir skrifandi menn þjónar hennar. Í mörgum Íslendingasögum má þó 

frekar greina áhrif kristinna hugmynda og heimspeki en að þau séu sýnileg í 

frásagnarhættinum, sjálfu tungutakinu eða beinni framvindu sagnanna. Njála er ein 

þeirra sagna sem hvað helst ber merki kristinnar heimspeki og lífsskoðunar og þótt 

stíll sögunnar sé yfirleitt ekki með yfirbragði helgisagna, má þó víða greina áhrif 

þeirra eins og bent var á hér á undan (Lars Lönnroth 1976:104–105, 113–116). Hér 

verður ekki kafað í kristin ummerki í texta Njálu allrar en horft til áðurnefnds 

Brjánsþáttar: Brjánsbardaga og aðdraganda hans ásamt Darraðarljóðum og þeim 

furðum sem fylgdu í kjölfarið.  

 Í Brjánsþætti má segja að áhrif úr tveimur áttum séu helst áberandi: annars vegar 

fornri, heiðinni og goðsögulegri og hins vegar þeirri kristnu í gegnum dýrlinga- og 

helgisögur og leiðslubókmenntir. Heiðni þátturinn er alls ráðandi í aðdraganda 

bardagans og Darraðarljóðum sjálfum og rammafrásögn þeirra en kristin 

helgisagnaáhrif eru meira áberandi í lok bardagans og eftir hann. Raunar telur Lars 

Lönnroth að í síðustu köflum Njálu gæti áhrifa helgisagna í meira mæli en annars 

staðar í sögunni (Lönnroth 1976:131) en umfram allt er augljóst að fleiri 

yfirnáttúrlegir atburðir verða í þessum síðustu köflum en annars staðar innan 

sögunnar, hvort sem þeir eru af kristnum eða heiðnum toga.  

 Frásögnin af Brjánsbardaga hefur verið talin komin frá Þorsteini syni Síðu-Halls, 

sem var þátttakandi í bardaganum og einn fárra Íslendinga sem sluppu lifandi úr 

honum. Honum voru gefin grið af Kerþjálfaði þar sem hann nam staðar á flóttanum til 

að binda skóþveng sinn, að því er virðist vegna hnyttins tilsvars.16 Þorsteinn hefur haft 

frá mörgu að segja eftir heimkomuna og í eftirmála kvæðisins verða margar furður 

sem tengjast honum, heimili hans og ættmennum. Við fyrstu sýn kynni þetta að 

virðast stangast á við þá hugmynd að þátturinn sé fenginn úr skrifaðri *Brjánssögu, en 

                                                
16 Brast þá flótti í Ällu liðinu. Þorsteinn Hallsson nam staðar, þá er aðrir flýðu, ok batt skóþveng sinn. 
Þá spurði Kerþjálfaðr, hví hann rynni eigi. „Því,“ sagði Þorsteinn, „at ek tek eigi heim í kveld, þar sem 
ek á heima út á Ísland.“ Kerþjálfaðr gaf honum grið (1954:452). 
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svo þarf þó ekki að vera. Þeir hlutar þáttarins sem komnir eru frá Írlandi gætu verið 

ættaðir úr skrifaðri sögu en þær furður sem fyrir ber eftir bardagann verða næstum 

allar á Suð-Austurlandi og tengjast ættmennum og bæjum ættingja Þorsteins Síðu-

Hallssonar þannig að tengsl hans og þáttarins alls eru mjög eindregin.  

 

* 

 

Brjánsbardagi var háður á mörkum kristni og heiðni í mörgum skilningi. Írar höfðu 

verið kristnir um langt skeið þegar hér var komið sögu17 en norrænar þjóðir stóðu á 

þröskuldi kristninnar á sögutímanum og kristin og heiðin gildi mynduðu saman þann 

hugmyndaheim sem norrænir menn bjuggu við. Njála er hins vegar skráð á vel 

kristnum tíma og sjónarhorn frásagnarinnar á bardagann er því kristið. 

 Í aðdraganda hans þar sem segir frá þeim víkingunum Bróður og Óspaki er gott 

dæmi um athyglisverða sýn á hið kristna og hið heiðna. Sigtryggur silkiskegg biður þá 

fyrir orð móður sinnar að taka þátt í bardaganum við Brján. Báðir eru heiðnir, en sá er 

munur á þeim að Óspakur, sem sagður er „heiðinn og allra manna vitrastur“ hafði 

aldrei verið kristinn og er verðugur fulltrúi hugmyndarinnar um hinn göfuga 

heiðingja. Bróðir er aftur á móti svikari og guðníðingur og sannur skálkur: 
 

Bróðir hafði verit kristinn maðr ok messudjákn at vígslu, en hann hafði kastat trú sinni 
ok gÄrzk guðníðingr ok blótaði heiðnar vættir ok var allra manna fjÄlkunnigastr. Hann 
hafði herbúnað þann, er eigi bitu járn á; hann var bæði mikill ok sterkr ok hafði hár svá 
mikit, at hann vafði undir belti sér; þat var svart (Brennu-Njáls saga 1954:446). 

 
Betra er að vera göfugur heiðingi en guðníðingur sem gengið hefur af trúnni, enda 

kemur á daginn að Bróðir er sá sem að lokum fellir Brján og yfir hann og hans menn 

ganga miklar raunir í aðdraganda bardagans: 

 
Þat var eina nótt, at gnýr kom mikill yfir þá Bróður, svá at þeir vÄknuðu allir ok spruttu 
upp ok fóru í klæði sín; þar með rigndi á þá blóði vellanda. Hlífðu þeir sér þá með 
skjÄldum, ok brunnu þó margir. Undr þetta helzk allt til dags. Maðr hafði látizk á hverju 
skipi. Sváfu þeir þá of daginn. 
 Aðra nótt varð enn gnýr, ok spruttu þá enn allir upp. Renndu þá sverð ór slíðrum, en 
øxar ok spjót flugu í lopt upp ok bÄrðusk. Sóttu vápnin svá fast at þeim, at þeir urðu at 
hlífa sér, ok urðu þó margir sárir, en lézk maðr af hverju skipi; helzk undr þetta allt til 
dags. Sváfu þeir þá enn um daginn eftir. 

                                                
17  Kristnun Írlands hófst nánægt árinu 450 og strax snemma á miðöldum var það orðið að mestu 
kristið (Blockmans & Hoppenbrouwers 2007:57). 
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 Þriðju nótt varð gnýr með sama hætti. Þá flugu at þeim hrafnar, ok sýndisk þeim ór 
járni nefin ok klœrnar; hrafnarnir sóttu þá fast, en þeir vÄrðu sik með sverðum, en hlífðu 
sér með skjÄldum; gekk því fram til dags. Hafði þá enn látizk maðr af hverju skipi. Þeir 
sváfu þá enn fyrst (1954:446–447). 

 
Þótt Bróðir sé sagður fjölkunnugur þarf hann að fá hinn vitra Óspak til að túlka fyrir 

sig undrin: 

 
„Þar er blóði rigndi á yðr, þar munuð þér hella út margs manns blóði, bæði yðru ok 
annarra. En þar sem þér heyrðuð gný mikinn, þar mun yðr sýndr heimsbrestr: munuð þér 
deyja allir brátt. En þar er vápnin sóttu at yðr, þat mun vera fyrir orrostu. En þar er 
hrafnar sóttu at yðr, þat eru óvinir þeir, er þér hafið trúat á ok yðr munu draga til helvítis 
kvala.“ (Brennu-Njáls saga 1954:446–447). 

 
Bróðir hlýtur líka refsingu sem er óvenju grimmdarleg og fáheyrð í íslenskum 

miðaldabókmenntum en kallast þó nokkuð sérkennilega á við Darraðarljóð. „Úlfur 

hræða reist á honum kviðinn ok leiddi hann um eik ok rakti svá ór honum þarmana; 

dó hann eigi fyrr en allir váru ór honum raktir.“ (1954:453). Þarmar eru hafðir fyrir 

viftu og garn í vef Darraðarljóða eins og áður hefur komið fram. Hér er því komið 

efni af því tagi sem þurfti fyrir vef valkyrjanna, þótt strangt til tekið hafi vefnaðurinn 

hafist áður en Bróðir hlaut bana, samkvæmt forsendum sögunnar. Bróðir bjó þó yfir 

það mikilli forneskju að hann vissi hvernig bardaganum myndi lykta, eftir því hvenær 

barist yrði:  

 
Reyndi Bróðir til með forneskju, hversu ganga mundi orrostan, en svá gekk fréttin, ef á 
fÄstudaginn væri barizk, mundi Brjánn falla ok hafa sigr, en ef barizk væri fyrr, þá 
mundi þeir allir falla, er í móti honum væri. Þá sagði Bróðir, at eigi skyldi fyrri berjask 
en fÄstudaginn (Brennu-Njáls saga 1954:449). 

 
Margar, jafnvel allar þær furður sem verða fyrir bardagann eru ættaðar úr gelískum 

goðsögum, vopnin sem fá sjálfstætt líf og snúast gegn eigendum sínum og 

járnkjaftaðir hrafnar eða krákur sem ráðast á fólk eru þaðan komin og blóðregn er að 

finna í sögum víða. Í þessu samhengi er ráðning Óspaks á síðustu sýninni þó 

markverðust; ráðning hins heiðna manns sem tekur kristna trú strax að ráðningunni 

lokinni. Hann túlkar árásina á þann veg að hrafnarnir séu fulltrúar sjálfrar heiðninnar 

sem snúist hafi gegn sínum eigin fylgismönnum með þessum hætti. Heiðnar vættirnar 

eru komnar í samstarf við djöfla helvítis, því „yðr munu [þær draga] til helvítis 

kvala“, nema átrúnaðurinn á þær sé nægur til að koma þeim sem á þær trúa í þann 

stað. Þeir hafi brotið, eða ætli að brjóta, gegn lögmáli sem jafnvel heiðnar vættir virði. 
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Það er áhugavert að þar skuli vera á ferð fulltrúar forns siðar sem snúist gegn 

sífækkandi fylgismönnum sínum. Hér er áberandi hið lærða málfar dýrlinga- og 

biskupasagna, í bland við gelísk-ættaðar furðusögur, en Goedheer bendir á að írskar 

stríðsvættir séu helst af tvennum toga, kvenverur sem líkjast valkyrjum og fuglar, og 

jafnvel kvenverur sem fuglar (Goedheer 1938:83). 

 Ýmis ummerki kristilegra bókmennta er að finna í textanum. Hrafn hinn rauði, 

liðsmaður Sigurðar Orkneyjajarls – sá hinn sami og neitaði að bera merki hans í 

bardaganum, þar sem á því hvíldu álög um dauða þess sem á héldi – leggur á flótta: 
 
Hrafn inn rauði var eltr út á á nÄkkura ok þóttisk þar sjá helvíti í niðri, ok þótti honum 
djÄflar vilja draga sik til. Hann mælti þá: „Runnit hefir hundr þinn, Pétr postoli, tysvar til 
Róms ok mundi renna it þriðja sinn, ef þú leyfðir.“ Þá létu djÄflar hann lausan, ok komst 
hann þá yfir ána (Brennu-Njáls saga 1954:452). 
  

Hér má greina beina vísun í leiðslubókmenntir miðalda, djöflar í ám sem reyna að 

draga menn til sín eru þar algengt minni. Þá horfir sögumaðurinn sem leiddur er um 

handanheima gjarnan á syndugar sálir fikra sig eftir örmjóum brúm sem tengja 

heimana saman; falli þær í ána þurfa þær að kljást við djöfla af margvíslegu tagi uns 

þær sem heppnar eru ná að krafla sig uppá bakkann hinum megin. Hrafn sleppur úr 

helvítisánni með því að vísa í fyrri Rómargöngur sínar, og lofa Páli postula þeirri 

þriðju. 

  Þegar frásögninni af Brjánsbardaga lýkur hefst rammafrásögn Darraðarljóða sem 

birt er í heilu lagi ásamt kvæðinu í öðrum kafla (bls. 20–22). Ekki er hægt að segja að 

þar sé að finna bein frásagnaráhrif frá helgisögum eða öðrum kristnum bókmenntum, 

eins og þegar hefur verið rakið, en rétt að benda á síðari vísuhelming 10. vísu sem 

vísað var til hér að framan: „en hinn nemi, / er heyrir á / geirhljóða hljóð / ok gumum 

segi!“ (fyrir utan R. eins og þegar hefur verið rakið). Slík fyrirmæli til áheyrenda eru 

ekki þekkt í öðrum eddukvæðum, og má jafnvel greina hér áhrif leiðslubókmennta 

miðalda, þar sem þeir sem eru leiddir, eru beðnir um að nema það sem þeir verða vitni 

að og skýra frá þegar þeir snúi aftur til mannheima. Þessi tengsl verða rædd nánar hér 

nokkru síðar.  

 Eftir að kvæðinu lýkur og konurnar hafa riðið á brott, sex í suður og sex í norður, 

er greint frá fleiri undrum sem verða á sama tíma og skömmu síðar. „Slíkan atburð“ 

bar fyrir Brand Gneistason í Færeyjum, sem annars koma ekki við sögu í Njálu, 
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hvorki maðurinn né eyjarnar og Anne Holtsmark veltir fyrir sér hvort það geti bent til 

þess að kvæðið hafi orðið til í Færeyjum (Holtsmark 1939:84). Fleira bar fyrir: 
 
 Á Íslandi at Svínafelli kom blóð ofan á messuhÄkul prests á fÄstudaginn langa, ok 
varð hann ór at fara.  
 At Þváttá sýndisk prestinum á fÄstudaginn langa sjávardjúp hjá altárinu, ok sá þar í 
ógnir margar, ok var þat lengi, at hann mátti eigi syngja tíðirnar. 
 Sá atburður varð í Orkneyjum at Hárekr þóttisk sjá Sigurð jarl ok nÄkkura menn með 
honum. Tók Hárekr hest sinn ok reið til móts við jarl, ok sá menn, at þeir fundusk ok 
riðu undir leiti nÄkkurt. Sásk þeir aldri síðan, ok engi ørmul fundusk af Háreki.  
 Gilla jarl í Suðureyjum dreymði, at maðr kom at honum og nefndisk Herfiðr ok 
kvazk vera kominn af Írlandi. Jarl þóttisk spyrja tíðenda. Hann kvað þetta:   
  
    Var ek þar, er bragnar bÄrðusk; 
   brandr gall á Írlandi: 

  margr, þar er mœttusk tÄrgur, 
 málmr gnast í dyn hjálma; 

  sókn þeira frá ek snarpa; 
  Sigurðr fell í dyn vigra; 
  áðr téði ben blœða; 
  Bríann fell ok helt velli.18 

 

Draummaðurinn Herfiður kemur hvergi annars staðar fyrir, en vísan sem hann kvað er 

víðfræg og fleyg og þar er skýrt frá falli margra á Írlandi, meðal annarra Sigurðar 

jarls. Síðasta vísuorðið: „Bríann fell ok helt velli.“ segir það sem segja þarf um 

niðurstöðu Brjánsbardaga; þrátt fyrir fall Brjáns sigraði hann og lið hans í 

bardaganum (Brennu-Njáls saga 1954:459–60). Vísan bendir því á það sem 

Darraðarljóðum yfirsést – en kallast á við forspá Bróður um tímasetningu orustunnar 

– og er ástæðan fyrir að margir hafa talið þau samin á þeim knappa tíma sem leið frá 

falli Brjáns, þar til ljóst var að Írar höfðu samt unnið stríðið. 

 Þeir staðir sem nefndir eru í þessum kafla koma allir við sögu Njálu með 

einhverjum hætti: Svínafell er bær Flosa, Þváttá er bær Þorsteins Síðu-Hallssonar, 

sem fylgdi Sigurði Orkneyjajarli í Brjánsbardaga nefndur var hér að framan. 

Orkneyjar voru yfirráðasvæði jarlsins þar sem þeir Flosi og Kári komu báðir við á leið 

sinni frá Íslandi eftir brennuna, og Gilli Suðureyjajarl var viðstaddur þegar Kári drap 

Gunnar Lambason í höllu Sigurðar Orkneyjajarls.  

 

* 

                                                
18  Bragarháttur þessarar vísu er nokkuð sérstakur, hér eru oftast sjö atkvæði í vísuorði en stundum sex 
og oftast eru tvö áhersluatkvæði fremst í hverju þeirra.  
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Brennu-Njáls saga er eini varðveislustaður Darraðarljóða og því hefur verið 

nauðsynlegt að huga að stöðu kvæðisins innan hennar, sögunni sjálfri, málsniði 

hennar, mögulegum fyrirmyndum og byggingarefni. Málsnið sögunnar er að mestu 

nokkuð hefðbundið og svipar um það til annarra Íslendingasagna, orðanotkun er 

fremur fábrotin og setningaskipan sömuleiðis. Af og til bregður þó fyrir málfari sem 

ættað eru úr dýrlinga- og biskupasögum, sem bæði er orðfleira og mun skrautlegra. 

Auk málfars sem þangað er sótt, bregður fyrir hugmyndum sem eiga rætur að rekja til 

slíkra sagna, enda er ritunartími sögunnar á vel kristnum tíma og sagan í raun boðberi 

kristinna hugmynda og málsvari kristninnar. Málfar sögunnar er einnig víða 

formúlukennt og bendir til forsögu hennar í munnlegri frásagnarlist. Allir frumþættir 

sögunnar eru svo fléttaðir saman í eina stórkostlega sögu. 

 Sá hluti sögunnar sem gjarnan hefur verið nefndur Brjánsþáttur og hér hefur 

aðallega verið til umfjöllunar, sker sig að sumu leyti frá aðalsögunni. Þar eru 

yfirnáttúrlegir atburðir og furður ýmiss konar meira áberandi en annars staðar í 

sögunni, bæði af goðsögulegum uppruna, norrænum jafnt sem gelískum og úr 

kristnum sagnaarfi. Allur þátturinn hverfist um Brjánsbardaga. Í aðdraganda 

bardagans verða margar furður og fyrirburðir sem flestar ganga yfir Bróður, sem 

verður banamaður Brjáns Írakonungs áður en yfir lýkur. Þeir gefa til kynna hvað 

framundan er og ill örlög hans sjálfs að bardaganum loknum. Á meðan á bardaganum 

stendur verður Dörruður vitni að vefnaði valkyrja Darraðarljóða og að honum 

loknum halda furðurnar áfram á Írlandi, Íslandi og víðar. Það sem helst vekur athygli 

innan Brjánsþáttar er hvernig sögum og sagnaminnum úr mörgum ólíkum áttum er 

þar fléttað saman í eina heild, hver furðan rekur aðra og yfirnáttúrlegir atburðir ættaðir 

úr mörgum áttum standa hér saman, fuglar með stálgogga ættaðir úr gelískum 

sagnaarfi, helvítisár úr kristnum leiðslubókmenntum og norrænar heiðnar valkyrjur 

mynda hér eina kostulega heild.  

 Atburðir Darraðarljóða verða á sama tíma og bardaginn og tengjast bardaganum 

því aðeins á þann hátt að þar er framinn einhvers konar spunagaldur og sigurblót. En 

þó hefur kvæðið verið talið vision, eða sýn, jafnvel leiðsla. Í næsta kafla verður sú 

bókmenntagrein athuguð nánar, og sjónum helst beint að innlendum leiðslum. Sú 

spurning sem þar verður reynt að svara snýst um hvort leiðslubókmenntir geti 

eingöngu verið af kristnum toga, og hvaða einkenni þurfi helst að vera til staðar til að 

bókmenntaverk geti fallið í þennan flokk.  
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4. Um leiðslubókmenntir á miðöldum 

 

Eins og þegar hefur verið nefnt hafa margir fræðimenn í áranna rás sett fram þá 

fullyrðingu að Darraðarljóð ásamt rammafrásögninni í Njálu séu vision án þess að 

kryfja til mergjar hvað í því felist. Heusler & Ranisch nefna í Eddica minora að 

kvæðið sé Visionsgedicht af ætt eddukvæða, það sé í raun heiðið spákvæði og gera þá 

ráð fyrir þeim möguleika að hægt sé að nota hugtakið yfir hvort heldur heiðin eða 

kristin kvæði. Þeir telja kvæðið töfra- og leiðslukvæði; það skýri frá vefnaði sem 

ofinn sé á sama tíma og bardaginn á sér stað þótt landfræðilega sé langt á milli, sagt sé 

frá bardaganum við vefnaðinn, og þeir leggja áherslu á að kvæðið sé ekki allegoría 

um stríð heldur töfrakvæði. Þeir benda á að mögulega hafi þetta þó allt gerst í draumi 

(þótt það komi hvergi fram í sögunni) og nefna hina augljósu tengingu við 

draumkvæði Sturlungu (Heusler & Ranisch 1903:L–LI). Eiríkur Magnússon talar um 

„the legend of the vision of the so-called DÄrruðr“ án þess að ræða nánar hvað við sé 

átt, en virðist þó frekar telja að allur atburðurinn sem fyrir Dörruð ber sé vision, ekki 

eingöngu kvæðið (1910:4). Anne Holtsmark telur kvæðið einnig vision og segir þær 

sem kveði kvæðið hluta sýnarinnar, við eigum að trúa því að þær séu á báðum stöðum 

í einu; við vefinn og í bardaganum sjálfum. Kvæðið sé því bæði vision og galdur 

(1939:93). Í grein sinni um Darraðarljóð sem birtist í Kulturhistorist Leksikon for 

nordisk middelalder árið 1957 tekur hún undir með Heusler & Ranisch og segir 

kvæðið visionsdikt í eddu-stíl (1957:667). Klaus van See (1959:2) nefndir kvæðið 

„Zeichen und Wunder“ – teikn og undur eða undur og stórmerki og samsinnir Heusler 

& Ranisch og Anne Holtsmark um að það sé galdur eða seiður. R.G. Poole hefur verið 

á báðum áttum eins og rætt verður síðar (Poole 1991, sjá bls. 94–95, nmgr. 54). Hér 

verður þessi umræða leidd áfram; eru Darraðarljóð sýn og leiðslukvæði eða seiður 

framinn í leynum í lokaðri dyngju, hvort tveggja eða eitthvað enn annað og hvað eiga 

þessir fræðimenn við þegar þeir segja þau leiðslukvæði í eddustíl – er það til; er 

skilgreiningin ekki fyrst og fremst miðuð við kristnar miðaldabókmenntir?  

 Hér verður fyrst horft til kvæðisins sjálfs og rammafrásagnarinnar eins og áður, 

og síðan verður Brjánsþáttur allur hafður undir, og þá sérstaklega samspil hinna 

heiðnu og kristnu minna þáttarins, þar sem hið yfirnáttúrlega birtist í heiðnum 

valkyrjum kvæðisins og blóði drifnum vefnum og helgisagnaskotnum frásögnum.  
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4.1 Visio et revelatio  

 

Orðið visio er komið úr latínu og er þýtt svo samkvæmt latnesk-enskri orðabók: 

„seeing, view; an appearance; a notion, an idea (Cassell’s New Latin Dictionary 

1959/1977:645).“ 19 Sé orðinu vision svo flett upp í ensk-íslenskri orðabók fæst mun 

flóknari útlegging þess á nútímaíslensku: Sjón sýn; vitrun, opinberun, hugsýn; 

draumórar, dagdraumar; svipur, sýn, fyrirburður; innsýn, innsæi, glöggskyggni, 

djúpur skilningur og framsýni. Sé orðið í fleirtölu bætist við: Sjá fyrir hugskotsjónum, 

vitra, opinbera; vitrast, fá opinberun (Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi 

1984:1183). Sé eingöngu farið eftir þessum útleggingum er ekki erfitt að rökstyðja að 

Darraðarljóð ásamt rammafrásögn séu vision; sjónarvottur sér sýn, sem getur verið 

vitrun, draumsýn eða opinberun. Orðið hefur þó löngum haft mun þrengri merkingu 

innan bókmenntafræðinnar og í kristilegum miðaldabókmenntum hefur sú grein sem á 

latínu er nefnd visio fengið heitið leiðsla á íslensku, þótt orðin þýði strangt til tekið 

ekki það sama; merking latneska orðsins lýtur aðeins að því sem séð er eða sýnum 

sem birtast fólki eins og ráða má af skýringum orðabókanna en í því íslenska hefur 

það „að leiða“ og „að vera leiddur“ bæst við merkinguna sem þrengir hugtakið til 

muna.  

 Darraðarljóð falla mætavel að fyrri hluta skilgreiningar leiðsluhugtaksins 

samkvæmt ritinu Hugtök og heiti í bókmenntafræði: „Leiðslubókmenntir. Frásagnir í 

bundnu máli og óbundnu af því sem bar fyrir höfunda í leiðslu eða draumsýn.“ Á eftir 

fylgir reyndar að framar öllu séu leiðslur lýsingar á öðrum heimi, píslum fordæmdra 

og sæluvist hólpinna. Þær eigi sér rætur í frumkristni og hafi orðið fyrirferðarmikill 

þáttur í trúarbókmenntum miðalda (1983:158). Samkvæmt þessu og skilgreiningu 

Jonasar Wellendorfs sem hvað mest hefur rannsakað og ritað um efnið í 

vestnorrænum miðaldabókmenntum, eru leiðslur trúarlegar eða öllu heldur kristilegar 

miðaldabókmenntir, sögur í bundnu máli eða óbundnu þar sem segir frá ferðalagi til 

annarra heima, ýmist í svefni, dái eða vöku. Ferðalangurinn er leiddur af einhverjum, 

til dæmis dýrlingi eða engli, í gegnum handanheima af einhverju tagi; 

hreinsunareldinn, forgarð helvítis og víti sjálft og jafnvel himnaríki og 

fylgdarmaðurinn útskýrir allt sem fyrir augu ber á leiðinni. Örmjóar brýr sem tengja 

                                                
19  Hér er þessi flókna leið að merkingu orðsins farin vegna texta á öðrum málum sem nota þetta sama 
orð „vision“, ensku, dönsku, norsku og þýsku.  
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heimana saman sjást í mörgum sögnum og kvæðum; undir þeim ólga ár sem oftar en 

ekki eru eld- eða eiturelfur þar sem djöflar og drýslar svamla um og hinum leidda eru 

sýndar margvíslegar píslir sem bíði syndugra eftir dauðann. Sjónarvotturinn vaknar 

svo úr dáinu og snýr aftur til hins veraldlega lífs og skýrir frá öllu sem fyrir hann 

hefur borið enda var honum uppálagt að gera svo af fylgdarmanni sínum í leiðslunni 

(Wellendorf 2006:1026; 2009: 53–54).  

 Hér verður aðallega hugað að tvennu: Annars vegar því hvort hægt sé að fella 

Darraðarljóð, rammafrásögnina og jafnvel Brjánsþátt allan að þessari kristnu 

skilgreiningu, og hins vegar því hvort skilgreiningin á hinu íslenska hugtaki sé of 

þröng þar sem hún virðist á einhvern hátt útiloka aðrar sýnir en þær kristnu. Og er þá 

jafnvel hægt að svara þeirri spurningu hvort Darraðarljóð séu vision játandi, en hvort 

þau séu leiðsla neitandi? 

 

* 

 

Hvergi virðist vera sagt frá því í smáatriðum í biblíunni hvernig sé að dvelja á hinum 

ýmsu stöðum handanlífsins, í vistarverum himnaríkis og helvítis. Því hefur fólk leitað 

í aðra texta þar sem mátti fá slíkar upplýsingar, og upp sprottið bókmenntir eins og 

leiðslur, sem fengu stöðu vitnisburðar sjónarvotta. Auk þeirra er upplýsingar um 

handanheima oft að finna í sögum af kraftaverkum (Wellendorf 2009:15). 

Forsendurnar eru þó komnar frá ritningunni sjálfri:  
 
Í trúarjátningunni segir að Kristur hafi stigið niður til heljar og í 1. bréfi Péturs er þess 
getið að hann hafi farið og prédikað „fyrir öndunum í varðhaldi. Þeir höfðu óhlýðnast 
fyrrum, þegar guð sýndi langlyndi og beið á dögum Nóa“ (1. Pét. 3.19). Páll postuli 
segist hafa þekkt mann sem hafi verið hrifinn „upp til þriðja himins“ (2 Kór. 12.2). 
Þessar örfáu athugasemdir urðu kristnum mönnum hvatning til að semja sögur um 
ferðalög til annars heims, en þær voru reyndar alþekktar í heiðnum, grískum og 
rómverskum bókmenntum (Sverrir Tómasson 1993:269). 

 
Auk þess hafa sýnir Opinberunarbókar Jóhannesar haft sterk áhrif enda er myndmál 

leiðslubókmenntanna oft sótt þangað – og sýn Jóhannesar fellur að sumu leyti undir 

leiðsluskilgreiningu Wellendorfs þótt í henni sé sagt fyrir um óorðna atburði og hún 

flokkist því frekar undir spásagnir en vitnisburð um það sem venjulegt fólk má eiga 

von á eftir dauða sinn, eins og leiðslum er ætlað að gera. Þótt umfjöllun um 

handanheima sé ekki víða að finna í ritningunni hefur þetta nægt til að vekja forvitni 
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og ugg, enda mikið í húfi að vita hvað tæki við að loknu þessu lífi og heil grein 

bókmennta spratt því upp. Ýmist voru skráðar frásagnir fólks af því sem það sagði 

vera ferðalög til yfirnáttúrlega heima handan þessa, eða skáldaðar voru frásögur í 

svipuðum stíl (Wellendorf 2009:40). Allar endurspegla þessar sögur bæði ótta og 

forvitni miðaldamanna um það sem við tekur eftir dauðann og skyldi engan undra. En 

eins og Sverrir Tómasson bendir á eru sögur af ferðalögum til annarra heima mun 

eldri en hin kristna bókmenntagrein þótt íslenska hugtakið leiðsla hafi fyrst og fremst 

verið haft um þær kristnu.  

  

* 

 

Ágústínus kirkjufaðir sem var uppi á fjórðu og fimmtu öld skilgreindi þrjár 

mismunandi tegundir sjónar eða sýnar, triplex genus visionum, í riti um merkingu 

sköpunarsögunnar, De Genesi ad litteram. Þær eru: Visio corporis sem er venjuleg 

líkamleg sjón og getur verið brigðul; visio intellectualis sem er guðleg og óbrigðul og 

er aðeins notuð þegar náttúra guðs gerir sig sýnilega „...as the rational and intellectual 

part of man is able to conceive of him. This never errs; it is beyond all likeness and 

every image.“ Andleg sýn eða visio spiritualis seu imaginaria er þriðja gerð sýnar 

sem liggur á milli hinna tveggja. „[It] combines aspects of both these types, given that 

here one sees not a body but an image of a body. Here the imagination plays a crucial 

role [...]“ (Minnis 2005:245). Athyglisvert er að með þeirri sjón sem liggur á milli 

hinnar líkamlegu, hversdaglegu sjónar og þeirrar guðlegu kemur til kasta 

ímyndurnaraflsins og þess sem kalla má „hið fantastiska“, enda er latneska hugtakið 

imaginatia bein þýðing á gríska hugtakinu fantasia (φαντασια). Gríska sögnin sem 

orðið er leitt af, phainô (φαινο), merkir „að sýna, draga fram, gera sýnilegt“ og því má 

ætla að það hafi verið talið hlutverk slíkrar sjónar, þótt merking hugtaksins hafi síðan 

tekið nokkrum breytingum (Wellendorf 2006:1026–1027). Slíkar sýnir geta orðið 

hvort heldur sem er í svefni sem vöku, þær geta verið misvísandi og afvegaleiðandi og 

um leið mjög öflugar. Andlegar sýnir geta komið frá guði, en þær geta líka átt önnur 

upptök og því eru þær ekki fyllilega áreiðanlegar. (Wellendorf 2006:1031–1032). 

Heilagur Ágústínus bendir á að Opinberun Jóhannesar sé einmitt af þessu tagi. Þessar 

vangaveltur Ágústínusar undirstrika að sýn Darraðar og aðrar sýnir sem ekki eru af 

kristilegum toga geta mætavel flokkast undir visio spiritualis seu imaginaria, hún er 

sýn í vöku þar sem fyrir sjáandann beri hluti sem samkvæmt kristnum hugmyndum 
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gætu bæði verið misvísandi og afvegaleiðandi, og hún er mjög öflug. Því má slá því 

fram að það að horfa aðeins til kristilegra bókmennta sé nokkur einföldun á 

fyrirbærinu vision, jafnvel útfrá hugmyndum Ágústínusar kirkjuföður, en rétt er að 

minna á að hann er hér ekki að ræða bókmenntagreinar heldur aðeins mismunandi 

tegundir sýnar.  

 Önnur þrískipting þessu nokkuð tengd kemur hér líka við sögu, en það eru 

mismunandi stig vitundar; vaka, draumástand (í svefni) og dásvefn eða eins konar 

dulrænuástand þar mitt á milli. Því ástandi verður best lýst með orðinu leiðsla í 

nútímamerkingu orðsins sem flækir óneitanlega málið þegar bókmenntagreinin leiðsla 

er umfjöllunarefnið. Hamfarir eru farnar í því ástandi þar sem farið var draumförum, 

jafnvel um langan veg, þótt líkaminn lægi sem sofandi væri. Frásagnir af slíkum 

hamförum eru víða í íslenskum sögum. Svo segir í Ynglinga sögu: „Óðinn skipti 

hÄmum. Lá þá búkrinn sem sofinn eða dauðr, en hann var þá fugl eða dýr, fiskr eða 

ormr ok fór á einni svipstund á fjarlæg lÄnd at sínum ørendum eða annarra manna.“ 

(Ynglinga saga 1941:18). Í Vatnsdæla sögu er greint frá hamförum þriggja Finna eða 

Semsveina, sem sendir eru að leita hlutar þess sem hvarf úr fórum Ingimundar 

Þorsteinssonar, sem síðar var nefndur hinn gamli og Finna ein, samísk spákona sendi 

til Íslands og fól í jörð á þeim stað sem síðar varð landnám hans:  

 
Nú skal oss byrgja eina saman í húsi, ok nefni oss engi maðr,“ — ok svá var gÄrt. Ok er 
liðnar váru þrjár nætr, kom Ingimundr til þeira. Þeir risu þá upp ok vÄrpuðu fast Ändinni 
ok mæltu: „Semsveinum er erfitt, ok mikit starf hÄfu vér haft, en þó munu vér með þeim 
jarteinum fara, at þú munt kenna land, ef þú kemur, af várri frásÄgn, en torvelt varð oss 
eptir at leita hlutinum, ok mega mikit atkvæði Finnunnar, því at vér hofu lagt oss í mikla 
ánauð. (Vatnsdæla saga 1939:35) 
 

Hér er ekki farið í aðra heima, heldur hamfarirnar notaðar til að fara langar 

vegalengdir í þessum heimi á skömmum tíma, og þær veita mönnum skarpari sjón en 

ella. Athyglisvert er að ekki má nefna Semsveinana á meðan þeir eru í hamförunum, 

og kemur það heim og saman við margar aðrar sögur af hamförum, særingum eða 

dásvefni, alltaf er lagt blátt bann við að nefna þann sem í dáinu er.20  

                                                
20  Í neðanmálsgrein í Vatnsdæla sögu eru nefndar frásagnir af Loðmundi gamla í Landnámu (335 
kafla), sem leggur blátt bann við að menn nefni hann meðan hann fremur galdur, í Hrólfs sögu, einni af 
Fornaldarsögum Norðurlanda berst Böðvar-Bjarki í bjarnarlíki en líkami hans liggur í dvala, og fleiri 
dæmi eru nefnd en ekki tíunduð hér, en vísað í nmg. í Vatnsdæla sögu (1939:35). 
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 Af þessum frásögnum er ljóst að ástandið milli svefns og vöku, dásvefn eða 

leiðsla þegar sýnir vitrast fólki, er alls ekki tengt kristni eða kristnum bókmenntum 

umfram önnur trúarbrögð, enda þarf þá fleira að koma til. 

 

* 

 

Wellendorf styðst við skilgreiningar Peters Dinzelbachers á leiðslubókmenntum en 

hann telur fimm atriði þurfa að vera til staðar til að um þær geti verið að ræða: Þau eru 

„die Eindrücke des Raumwechsels, des Waltens einer übermenschlichen Macht, der 

bildhaften Beschreibbarkeit, der Ekstase (oder des Traumes) sowie der Offenbarung“ 

(Dinzelbacher 1981:29; Wellendorf 2009:40). Eða 1) tilfinning fyrir tilfærslu í rúmi; 

2) að yfirmannlegur máttur valdi sýninni; 3) atburðum sé lýst á myndrænan hátt; 4) 

þeir verði í upphöfnu ástandi eða draumi og að síðustu; 5) að hægt sé að skilgreina 

atburðinn sem opinberun af einhverju tagi. Athyglisvert er að hér er ekki talin með 

leiðsögn eða fylgdarmaður á ferðalaginu.  

 Dinzelbacher skiptir stórum bálki leiðslubókmennta í tvo hópa, I og II og fer 

síðan nákvæmlega í hvert atriði skilgreiningarinnar; í fyrri hópnum eru frásagnir þar 

sem öll fimm atriðin eru til staðar, en í frásagnir seinni hópsins vantar tvö atriði: 

tilfærslu í rúmi eða sjálft ferðalagið og að sýnin verði fyrir áhrif yfirskilvitlegra afla. 

Fyrri hópurinn þar sem öll atriðin fimm koma fyrir mun hafa verið algengastur á 

snemm- og hámiðöldum, en sá síðari á síðmiðöldum. Í samræmi við það var hugtakið 

visio algengast á fyrra tímabilinu og revelatio á því síðara. Revelatio eða opinberun á 

við sýnir þar sem sjáandinn skynjar ekki að hann flytjist til, heldur kemur sýnin til 

hans og sjáandinn hefur jafnvel átt þátt í því að framkalla sýnina21 (Dinzelbacher 

1981:13–28 og áfram; Wellendorf 2009:40–43,58–59). Hreinræktaðar vitranir og 

sýnir falla því í síðari hópinn, eins og þegar guðdómurinn vitrast helgu fólki en til er 

fjöldi rita sem skýra frá slíkum sýnum. Þar skiptir mestu að fólkið er kyrrt á sama stað 

og fer hvergi, guðdómurinn kemur til þess en ekki öfugt, það verður fyrir hugljómun 

(revelatio) og hefur jafnvel haft áhrif í þá átt sjálft, hefur sóst eftir því.  

 Samkvæmt þessari skilgreiningu eiga eiginlegar leiðslur því einungis heima í 

fyrri hópnum, þar sem koma fyrir öll atriðin fimm. Hið íslenska (eða vestnorræna) 

                                                
21  Hvernig það gerist ræðir Wellendorf ekki; spurning hvort hinar helgu meyjar sem helst urðu fyrir 
skynjunum af þessu tagi hafi framkallað ástandið með föstum og sjálfspínslum eða neytt 
ofskynjunarefna af einhverju tagi. 
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hugtak virðist þannig hafa orðið til að þrengja skilgreininguna á vision; hér hefur átt 

sér stað eins konar víxlverkun, hin íslenska þýðing á hugtakinu vision hefur orðið til 

þess að þrengja skilgreininguna. Wellendorf hefur reyndar umorðað skilyrði 

Dinzelbachers og nefnir einnig fimm atriði sem leiðslur þurfi að uppfylla, en þau eru 

mjög áþekk þeim fyrri: 1) Sá sem verður fyrir leiðslunni upplifir þá kennd að flytjast í 

annan heim; 2) hann heimsækir margar vistarverur; 3) upplifuninni veldur 

ofurmannlegur máttur; 4) hún á sér stað í leiðsluástandi og 5) henni þarf að vera hægt 

að lýsa með orðum (Wellendorf 2009:59). Fylgd í leiðslunni er því ekki heldur 

skilyrði samkvæmt þessu. 

 

* 

 

Apocalyptis Petri eða Opinberun Péturs er með elstu leiðslum kristnum, samin á 

annarri öld. Visio Pauli sem byggir að einhverju leyti á henni er þó mun þekktari, 

samin á grísku á þriðju öld og þýdd margoft á latínu á þeirri áttundu. Ein þeirra 

þýðinga var gjarnan þýdd á þjóðtungur, m.a. íslensku og er þekkt undir nafninu Páls 

leizla og þar koma strax fram flest þau einkenni sem síðar urðu almenn í 

bókmenntagreininni (Sverrir Tómasson 1993:269). Fjölmargar leiðslur, hver annarri 

líkar, fylgdu í kjölfarið, en sú frægasta er La divina commedia, Gleðileikurinn 

guðdómlegi eftir Dante Alghieri, samin á Ítalíu á fyrri hluta 14. aldar. Þetta er 

kvæðabálkur í þremur hlutum, þar sem segir frá ferðum skáldsins um helvíti (Inferno) 

í fylgd rómverska skáldsins Virgils, um hreinsunareldinn (Purgatorio) í fylgd 

Beatrice, konu frá Flórens sem Dante hafði dáð og elskað riddaralegri upphafinni ást 

og um himnaríki (Paradiso) þar sem hann nýtur handleiðslu Bernharðs ábóta af 

Clairvaux. Kvæðið gerist á ákveðnum afmörkuðum tíma, frá skírdagskvöldi til 

miðvikudags eftir páska árið 1300 (sjá t.d. Gleðileikinn guðdómlega 2010). 

 Sagnir af ferðum til handanheima eru reyndar víða til og einskorðast ekki við 

kristnar miðaldabókmenntir. Hér verður nefnd ein alþekkt úr grískum arfi áður en 

sjónum verður beint að þeim norræna, heiðnum og kristnum. Í hinum gríska sagnaarfi 

er að finna söguna af Orfeusi sem hélt til undirheima að endurheimta sína heittelskuðu 

Evrýdíku sem fallið hafði fyrir höggormsbiti. Í undirheimum leikur hann á hörpu og 

syngur bón sína til guða „hinna neðri byggða“ og beinir orðum sínum til Persefónu og 

konungs Myrkheims. Hann grætir vofur jafnt sem refsinornir með söng sínum og þær 

fallast á að láta hana lausa – með skilyrðum þó, sem Orfeus nær ekki að uppfylla enda 
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sleppir dauðraríkið ekki taki sínu af neinum (Ovidus Naso 2009:275–279). Í þessari 

stuttu frásögn er bæði minnst á örlögþráð Evrýdíku sem Orfeus biður guði 

undirheimanna að rekja upp, og refsinornir sem mildast við hljóðfæraleik og söng og 

gefa heit um að breyta því sems orðið var, þótt þær setji svo ströng skilyrði að Orfeus 

nær ekki að halda þau. Líkingamálið er því ekki langt frá því sem er að finna í þeim 

sagnaarfi sem blómstraði norðar í álfunni, bæði gelískum og norrænum og sést í 

Darraðarljóðum; og gæti allt eins verið samevrópskur eða indó-evrópskur. Orfeus fer 

þó hvorki draumförum né í leiðslu til undirheimanna heldur virðist hann fara sjálfur 

vakandi, í holdinu.  

 

 

4.2 Um íslenskar leiðslubókmenntir  

 

Örfáar kristnar leiðslur eru varðveittar á íslensku sem uppfylla öll skilyrði um greinina 

þótt ekki sé loku fyrir það skotið að fleiri hafi verið til en ekki lifað af siðaskiptin. 

Flestar þeirra eru þýddar og staðfærðar úr latínu: Páls leizla sem áður var minnst á, 

Drychthelms leizla, Duggals leizla, Gundelinus leizla, og Furseus leizla. Að auki fær 

undirkafli í Sýnum Gregoriusar mikla að fljóta með þótt hann uppfylli strangt til tekið 

ekki öll sett skilyrði. Eitt helsta einkenni þeirra allra er að þrátt fyrir að ytra form 

þeirra geti verið mjög mismunandi eru sjálfar sögurnar mjög líkar hver annarri og 

frumleikinn víðs fjarri. Því betur sem saga féll að formúlunni, því réttari þótti hún og 

meiri líkur á að hún væri tekin trúanleg – sem skipti miklu máli – og fengi að skipa 

þennan flokk. Því var skortur á frumleika æskilegur (Wellendorf 2009:59–60). 

 Eina frumsamda íslenska leiðslan sem fellur undir skilgreininguna er Rannveigar 

leizla sem er felld inn í Guðmundarssögur. Rannveig var fylgikona eins prests og 

hafði áður verið kennd við annan, hún var því ekki aðeins ógift ástkona heldur hafði 

verið ástkona tveggja presta og því bersyndug. Hún varð fyrir því austur á fjörðum 

árið 1199 að talið er, að hún féll niður í eins konar dá og fannst þannig. Hún var borin 

til stofu og menn sáu að hún var lífs því hún kipptist stundum til og var eins og henni 

liði illa. Hún rankaði svo við sér um kvöldið og sagði þá að fyrir hana hefði borið 

mörg tíðindi sem hún skyldi segja æðstu kennimönnum, og helst Guðmundi Arasyni 

sem þá var ekki orðinn biskup. Sýnin snerist að miklu leyti um það að upphefja 

Guðmund og undirstrika hversu hæfur hann væri til biskupsembættis. Lýsingar á því 
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sem fyrir bar eru svo með svipuðu sniði og lýst var fyrr (Guðmundar saga Arasonar 

1981:229–234). 

 Þrátt fyrir að eiginlegar leiðslur sem uppfylla öll skilyrði séu svo fáar til á 

íslensku/norrænu, má stíga út fyrir hina ströngu skilgreiningu Dinzelbachers og 

Wellendorfs og benda á nokkur kvæði, bæði af kristilegum toga og heiðnum, sem 

uppfylla að minnsta kosti sum skilyrði leiðslubókmennta. Tvö norræn kristin trúarleg 

kvæði, annað norskt og hitt íslenskt, hafa mörg einkenni hefðbundinnar kristinnar 

leiðslu þótt í hvorugu þeirra sé fylgdarmaður — enda strangt til tekið ekki ómissandi 

samkvæmt skilgreiningum bæði Dinzelbachers og Wellendorfs. Enginn leiðandi er í 

einu þekktasta leiðslukvæði á Norðurlöndum, Draumkvæði sem var skráð fyrst í 

Noregi um 1840, en hafði verið til á einhverju formi sem munnlegt kvæði, sennilega 

allt frá miðöldum. Það kvæði er talið leiðsla án vafa – hvort sem leiðandinn hefur 

horfið úr kvæðinu í aldanna rás eða ekki. Ólafur, aðalhetja kvæðisins ferðast til 

handanheima án leiðsagnar og segir frá, fyrst í fyrstu persónu, og síðan er sagt frá 

ferðum hans í þriðju persónu (Wellendorf 2008:13). Hitt kvæðið er Sólarljóð, kristið 

miðaldakvæði sem varðveitt er á Íslandi í handritum frá 17. öld, en síðasti hluti þeirra 

ber mörg einkenni leiðslna. Um Draumkvæðið norska verður ekki rætt frekar hér en 

þau kvæði sem varðveist hafa hér á landi og telja má leiðslur í einhverjum skilningi, 

þ.e. kvæði sem greina frá ferðalögum til handanheima – kristin og heiðin – verða 

rædd hér nánar.22  

 

4.2.1  Heiðin leiðslukvæði 
 

Meðal eddukvæða er að finna nokkur kvæði þar sem sýnir vitrast fólki eða haldið er í 

ferðalög til annarra heima. Völuspá og Baldursdraumar eða Vegtamskviða eru þar á 

meðal. Völuspá er varðveitt í tveimur aðalgerðum. Önnur þeirra er upphafskvæði 

Konungsbókar eddukvæða sem skráð var á svipuðum tíma og Njála, um 1270 og 

skipar þannig heiðurssess innan Konungsbókar; hina er að finna í Hauksbók frá fyrri 

hluta 14. aldar. Auk þess eru 28 vísur, ýmist heilar eða brot, í handritum Snorra-Eddu.  

 Völuspá hefur verið flokkuð með spádóms- og heimsslitakvæðum. Þar er sagt frá 

sköpun jarðar og manna, frá því hvernig missættið kom í heiminn og fyrsta stríðinu, 

og spáð er fyrir um ragnarök og upprisu jarðarinnar að þeim loknum. Háttur 
                                                
22 Margir hafa ritað um Draumkvæðið norska. Meðal þeirra eru: Liestøl (1941,1946,1948) Moltke Moe 
(1927), Strömbäck (1946) og Jonas Wellendorf (2008). 
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kvæðisins er fornyrðislag sem fyrst og fremst er germanskur háttur tengdur heiðnum 

helgi- og furðukvæðum eins og bent var á hér að framan. Margar vísur tveggja 

aðalgerða kvæðanna eru næstum eins þótt oft séu eitt eða fleiri vísuorð frábrugðin og í 

báðum gerðum er að finna nokkuð margar vísur sem er aðeins að finna í annarri 

þeirra. Röð vísnanna er auk þess ekki sú sama, og þær vísur sem varðveittar eru í 

handritum Snorra-Eddu eru oft þriðja útgáfan þótt þær fari nær því að tengjast 

Hauksbók en Konungsbók. Munur á gerðunum er því þó nokkur og styrkir þá skoðun 

að kvæðið hafi verið til sem hluti munnlegrar menningar og er sú skýring mun 

sennilegri en að gerðirnar séu misspilltar, eins og margir hafa haldið fram og síðan 

reynt að smíða eina „upprunalega“ útgáfu Völuspár (Gísli Sigurðsson 2013b:94). 

Kvæðið er því mun frekar vitnisburður um hugmyndir og minningar fólks á 13. og 14. 

öld um heiðna goðafræði og heimsmynd þar sem saman koma margs konar áhrif, úr 

myndlist, sögum og bókmenntum – jafnvel einnig kristin (Gísli Sigurðsson 2013a:45–

46). 

 Völva sem er jötnaættar – eða hefur verið fóstruð af jötnum – segir fram spádóm í 

kvæðinu, en jötnar búa gjarnan yfir mikilli visku sem tengist aldri þeirra eins og ráða 

má af ýmsum eddukvæðum, m.a. Vafþrúðnismálum. Og völvan man langt aftur: „Níu 

man eg heima, / níu íviðjur / mjötvið mæran / fyrir mold neðan.“ (Eddukvæði 1998:3, 

önnur vísa). 23 Hér verður ekki kafað djúpt í kvæðið, enda hafa margir orðið til þess að 

gera því skil, en aðeins bent á þá þætti sem snerta sýn völvunnar og möguleg tengsl 

kvæðisins við leiðslubókmenntir. Einnig verður athugað hvort greinanlegur munur sé 

á gerðunum og hvort hann skipti máli í því samhengi. Þriðja vísa Völuspár í 

Konungsbók er á þessa leið og Hauksbókargerðin er mjög svipuð:  

 
Ár var alda  
þar er Ymir byggði  
var-a sandur né sær  
né svalar unnir   
Jörð fannst æva  
né upphiminn, 
gap var Ginnunga 
en gras hvergi. 

 
                                                
23  Íviðja hefur verið skýrt sem tröllkona sem býr í skógi (Lexicon Poeticum 1931:325) og orðið er að 
finna í nafnaþulum Snorra-Eddu sem tröllkonuheiti (2003:289, 14.5). Annað dæmi er varðveitt í texta, 
í 47. vísu Hyndluljóða: „Eg slæ eldi / af íviðju [...] (Eddukvæði 1998:405). Í Völuspá er orðið tengt 
hinum mæra mjötvið, „fyrir mold neðan“ sem er langlíklegast er sjálfur Askur Yggdrasils. Sá hluti hans 
sem er fyrir mold neðan eru rætur hans. Viðja þýðir oftast rót, rótarskot eða viðarteinungur og því 
nærtækt að hér sé átt við níu rætur hins máttuga trés sem tengist hinum níu heimum sem völvan man. 
Eldurinn sem sleginn er af íviðju í Hyndluljóðum styður við þessa kenningu.  
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Þarna byrjar völvan að lýsa því hvernig upphafið var og minnir á hina tíðu formúlu 

ævintýranna, „einu sinni fyrir langa löngu, var...“. Á undan hefur hún hvatt sér hljóðs 

og ávarpað allar (helgar samkvæmt Hauksbók) kindir. Hægt er að benda á líkindi við 

upphaf Mósebókar, þar sem sköpunarsaga Gyðinga er skráð; „Í upphafi var...“ sem 

hefur orðið til þess að sumir hafa talið að hér megi greina kristin áhrif. En þetta 

upphaf: „Ár var alda“ er einnig að finna á fyrstu vísu Helga kviðu Hundingsbana I 

(Eddukvæði 1998:164) og er því fyrsta ljóðlína hetjukvæðahluta Konungsbókar. Það 

er athyglisvert að báðir hlutar bókarinnar skuli allt að því hefjast á þessum orðum. 

Merkingin er reyndar mjög almenn og er varla hægt að tengja einum menningararfi 

fremur en öðrum eða greina kristin áhrif í hetjukvæðum. 

 Í 28. vísu Konungsbókargerðar kvæðisins kemur fram að völvan situr úti þegar 

Óðinn vitjar hennar; „Ein sat hún úti / þá hinn aldni kom / yggjungur ása“. Útisetur eru 

þekkt aðferð við að ná tengslum við aðra heima. Þær fóru þannig fram að fólk sat á 

krossgötum þar sem þess var vitjað af yfirnáttúrlegum verum, sem gátu opnað því sýn 

til annarra heima eða svarað spurningum um þá, enda verður völvan fyrir vitrun í 

kvæðinu og hún sér sýn. Útisetur virðast hafa verið stundaðar á 13. öld því í viðbótum 

Magnúsar lagabætis við Gulaþingslög, er lagt blátt bann við þeim: „oc sva firi morð oc 

fordæðo skape. oc utisetu ac vekia troll upp. at fremia heiðrni með þvi.“ Menn voru 

dæmdir óbótamenn fyrir og hafa „firigort fe oc friði“ (Gulaþingslög 32. kafli. 

Netútgáfa Heimskringlu).24 Margir hafa viljað líta svo á að þessu sé öfugt varið í 

Völuspá, völvan vitji Óðins en ekki hann hennar. Það er helst byggt á því að í öðrum 

kvæðum er greint frá fróðleiksþorsta Óðins; í Baldursdraumum ferðast hann til 

Helheims í því skyni að afla frétta hjá völvu sem hann sjálfur hefur vakið upp, hann 

vitjar jötuns í Vafþrúðnismálum sem hann leikur reyndar á að lokum, hann fórnar öðru 

auganu fyrir visku í Snorra-Eddu og í Rúnatali Hávamála hangir hann í tré í níu nætur 

í sama tilgangi (Eddukvæði 1998: 18–19). En vegna þess sem segir í vísu 29: „Valdi 

henni Herföður / hringa og men,/ fé, spjöll spakleg / og spáganda,“ virðist ljóst að 

Óðinn færir völvunni spáandann sem opnar henni sýnina (Gísli Sigurðsson 1998: 

10,18). Í síðustu vísuorðum sömu vísu segir svo: „sá hún vítt og um vítt / of veröld 

hverja.“ Útisetan hefur því skilað tilætluðum árangri. Í næstu vísu byrjar völvan að 

lýsa sýninni, um örlög goða og manna og jarðarinnar allrar. Völvan hefur því sært til 

sín sjálfan Óðinn í útisetunni og hann færir henni bæði sýnina og gersemar aðrar. 
                                                
24 Þær viðbætur sem greina frá útisetum og refsingum við þeim eru frá tíma Magnúsar lagabætis eins 
og segir hér að ofan en hann var við völd á tímabilinu frá 1238–1280. Ekki er minnst á útisetur í Grágás.  
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Staða völvunnar hlýtur að vera sterk fyrst það er Óðinn sem vitjar hennar, enda er 

sýnin mikilfengleg og ógnvænleg. Óðinn tengist ekki sýn völvunnar í 

Hauksbókargerðinni þótt hún nefni hann í upphafi kvæðisins þar sem hún kallar hann 

Váföður og hlutur hans er rýrari þar en í Konungsbók. 

  Ýmsir hafa bent á tengsl Völuspár og Opinberunarbókar Jóhannesar og 

Sköpunarsögu Mósebókar og jafnvel talið hana samda – þá hugsanlega af einhverju 

tilteknu skáldi – undir áhrifum frá þessum tveimur bókum biblíunnar og fleiri ritum 

(sjá t.d. Pétur Pétursson 2005, McKinnell 2003 og Samplonius 2013). Nú er það svo 

með kvæði sem hafa orðið til fyrir daga ritlistarinnar, þegar hið talaða orð var eina 

leiðin til að koma þekkingu á milli kynslóða, að engin föst og niðurnjörfuð gerð hefur 

verið til af kvæðum, sögum eða hverju því sem muna þurfti. Ákveðnar formúlur og 

jafnvel heilar vísur geta þó varðveist í heilu lagi og verið eins og vörður á leiðinni í 

gegnum kvæðin. Kvæði voru flutt, en ekki lesin og varla heldur sögð fram, heldur 

kveðin, sungin eða kyrjuð eða jafnvel leikin eins og Terry Gunnell hefur bent á (sjá 

t.d. Völuspá in performance 2013) og flutningurinn hefur verið með þeim hætti að fólk 

nam kvæðið, hugmyndafræði þess og goðsögur og allt tengdist þeirri heimsmynd sem 

fólk bjó við. Kvæði voru aldrei fullkomlega niðurjörfuð og breyttust í tímans rás og sú 

heimsmynd sem var við lýði á hverjum tíma hefur sett mark sitt á kvæðið.  

 Þótt Völuspá sé til í tveimur nokkuð ólíkum gerðum, er einhver heiðinn kjarni þó 

sá sami í þeim báðum, formúlur eru eins og vörður í gegnum kvæðið og ljá því 

sterkan heildarsvip en þó er kristin heimsmynd og hugmyndafræði mun sýnilegri í 

Hauksbókargerðinni en í Konungsbók (Gísli Sigurðsson 2013a:46–48). Í vísunum sem 

eru hluti sýnarinnar, sér völvan valkyrjur, boðbera stríðs og átaka koma ríðandi, hún 

sér dauða Baldurs, Loka bundinn í sal sólu fjarri, svik og meinsæri, og svört verða 

sólskin. Og spádómurinn er ekki fagur: Bræður munu berjast og að bönum verða – 

sem er upphaf sjálfra ragnaraka. Í sýninni ber fyrir atriði sem sumir hafa viljað tengja 

kristnum leiðslum og má þar meðal annars nefna 38. vísu: „Sá hún þar vaða / þunga 

strauma / og menn eiðsvara / og morðvarga.“ Þetta kallast bæði á við eiturelfur 

leiðslubókmenntanna og díki það sem logar af eldi og brennisteini og er fjallað um í 

Opinberunarbókinni, 21.8. „En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega, og 

manndrápara og frillulífismenn og töframenn, og skurðgoðadýrkendur og alla lygara 

— þeirra hlutur mun vera í díkinu, sem logar af eldi og brennisteini, sem er hinn annar 

dauði.“ (Opinberun Jóhannesar 21,8 1967:461). Raunir þeirra sem lenda í díkinu eru 
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hér mun þyngri en þeirra sem vaða þunga strauma Völuspár en líkindi eru vissulega 

hér á milli.  

 En áhrif eru úr fleiri áttum, því „dauða Baldurs ber að með líkum hætti og dauða 

Fergusar í írskum sögum“ (Gísli Sigurðsson 2013b:81) þannig að kristnar goðsögur 

eru ekki eini sagnaheimurinn sem hefur sett mark sitt á hinn norræna í kvæðinu. 

 Kees Samplonius er einn þeirra sem telur að kvæðið sé samið á mótum kristni og 

heiðni og að tilgangur kvæðisins hafi verið að greina frá falli goðanna og endalokum 

hinnar heiðnu heimsmyndar. Hin mikli dómari kemur (reyndar aðeins í Hauksbók, í 

næstsíðustu vísu gerðarinnar) og eftir það ferst hinn heiðni heimur. Hann skýrir 

margar verur og sagnir innan kvæðisins með tilvitnunum í kristin rit og velur fremur 

þann forða en t.d. gelískan þegar svipaðar sögur er að finna í báðum sagnabrunnum. 

Þar má t.d. benda á umfjöllun hans um Surt, sem á sér hliðstæðu í írskum sögum og 

heitir þar Tethra, og er konungur risanna, Fomorians. Samplonius telur orðasambandið 

„svartur djöfull“ sem víða kemur fyrir standa á bak við nafn Surts sem sé einmitt það: 

svartur djöfull, jafnvel hinn vondi sjálfur (Samplonius 2013:117–126). Samplonius 

hefur gert tilraun til að aðgreina heiðin og kristin minni kvæðisins þótt þau séu mjög 

samslungin og úr mörgum áttum. 

 Hver tilgangur kvæðisins var í upphafi er erfitt að vita, en eins og McKinnell 

bendir á er hæpið að kristinn maður hafi samið kvæði fullt af heiðnum goðsögnum og 

vísunun, nema með því að gera eins og sést í Prologus Snorra-Eddu, þar sem goðin 

eru „afguðuð“ ef svo má segja og sögurnar sagðar vera bjagaðar minningar um 

sagnfræðilega fortíð (McKinnell 2013:87).  

  Pétur Pétursson guðfræðingur hefur skrifað nokkuð um þetta efni, en hann telur 

Völuspá að minnsta kosti að hluta orta eftir býsantískri dómsdagsmynd frá seinni 

hluta 11. aldar en brot slíkrar myndar eru varðveitt í Þjóðminjasafni. Selma Jónsdóttir 

sem skrifaði doktorsritgerð um myndina taldi hana hafa skreytt skálaveggi í 

Flatartungu í Sagafirði en Hörður Ágústsson hefur frekar viljað staðsetja hana á 

vesturgafli Hóladómkirku. Á slíkum  myndum hafi verið ýmis þau minni sem hægt sé 

að greina í kvæðinu (Pétur Pétursson 2005:141–164). Þetta er áhugaverð greining, en 

Pétur fer þá leið, eins og reyndar Kees Samplonius gerir líka, að styðjast við útgáfu 

kvæðisins þar sem hinum mismunandi gerðum þess hefur verið steypt saman í eina 

heild og telur að kvæðið sé höfundarverk eins manns eða fleiri. Hinir kristnu þættir 

kvæðisins sem eru augljósir í Hauksbók eru dregnir fram í grein Péturs, en hann 

bendir einnig á hinn áhugaverða samruna kristinna og heiðinna minna og nefnir í því 
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sambandi svipaðan samruna goðsagna á legsteinum og stórum keltneskum krossi sem 

standa í kirkjugarði í Gosforth á Norður-Englandi, og eru frá þeim tíma sem hvort 

tvegga var við lýði hlið við hlið (2005:142–143). 

 Völvan sér sýnir og einstök atriði má tengja kristnum helgisögum og leiðslum. 

Nærtækast er þó að líta á Völuspá sem heiðið spákvæði, skrásett á kristnum tíma og 

undir mismiklum áhrifum eftir gerðum, frá kristnum sögum og írskum og myndum 

ættuðum úr Opinberunarbók Jóhannesar og sköpunarsögunni, jafnvel býsantískum 

helgimyndum eins og Pétur Péturson hefur bent á. Grunnur kvæðisins er hins vegar 

heiðinn, heiðin goð eru nafngreind og í kvæðinu er að finna brot goðsagna sem einnig 

grillir í í Hávamálum og öðrum kvæðum. Eins og John McKinnell bendir á er hæpið 

að kristinn maður hafi tekið sig til og samið kvæði með svo greinilegum heiðnum blæ 

á mörkum heiðni og kristni – mun líklegra er að kvæðið sé afrakstur munnlegrar 

hefðar á þessum tímamörkum, heiðið spádómskvæði sem hefur orðið fyrir áhrifum 

kristinna sagna sem eru meira áberandi í Hauksbókargerðinni en þeirri í Konungsbók 

(McKinnell 2013:96–99). 

 En er hægt að segja að Völuspá sé leiðsla? Sé flokkun Dinzelbachers og 

Wellendorfs beitt á Völuspá er niðurstaðan sú að hún falli í flokk II, hún sé frekar 

revelatio en visio, völvan sér sýn, en hér er ekkert eiginlegt ferðalag þótt hún sjái 

vissulega í aðra heima og sýnin verður fyrir tilverknað völvunnar sjálfrar. Hún situr í 

útisetunni og hefur sjálf komið sér þar fyrir í því augnamiði að fá upplýsingar úr 

öðrum heimum. Og þar sem kvæðið er varðveitt í tveimur aðgreindum útgáfum, er 

Konungsbókargerðin líklegri til að teljast revelatio en Hauksbókargerðin þar sem 

fleiri þættir skilgreiningar leiðslna eiga við hana, þótt sýnin sé fremur af heiðnum toga 

en kristnum þar sem hún verður fyrir atbeina Óðins sjálfs og útisetunnar. 

Hauksbókarútgáfu kvæðisins, sem er ríkari af kristnum vísunum er síður hægt að 

túlka á þennan hátt.  

 

* 

 

Í Baldursdraumum eða Vegtamskviðu, sem er 14 vísna kvæði varðveitt í handriti frá 

14. öld,25 segir frá ferð Óðins til Heljar þar sem hann vekur völu upp frá dauðum, 

                                                
25  Baldursdraumar eru því ekki hluti Konungsbókar Eddukvæða frekar en Darraðarljóð en Heusler & 
Ranisch (1903) telja það engu að síður til eddukvæða eins og flestir aðrir síðar. Kvæðið er að finna í 
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kynnir sig sem Vegtam Valtamsson, spyr hana frétta úr ríki dauðra og biður hana að 

ráða erfiða drauma Baldurs sonar síns. Hún segir honum að Baldur sé feigur, hann sé 

væntalegur til Heljar og hún greinir frá því hvernig dauða hans muni bera að höndum. 

Hún segir honum líka frá fæðingu Vála, sem einnættur muni vega Höð, sem muni 

bana Baldri. Þegar hún áttar sig á því um síðir við hvern er að etja styggist hún og 

sendir hann til baka. (Eddukvæði 1998: 380–83). Hér er ferðalag, haldið er til 

handanheima, og sagt er frá því sem hendir eftir að ferðalaginu lýkur. Og segja má að 

völvan opinberi fyrir Óðni það sem hann þarf að fá svör við. Hér vantar hins vegar að 

farið sé í draumkenndu ástandi til handanheima; Óðinn fer sjálfur, vakandi og í 

holdinu og ferðalag hans kallast að því leyti á við söguna af Orfeusi sem var rakin hér 

að framan. Því vantar nokkuð uppá að hægt sé að telja Baldursdrauma hreinræktaða 

leiðslu. Óðinn kemur úr ferðinni með vitnesku sem hann fór þangað að sækja, um 

dauða Baldurs en ekkert fær síðan breytt þeim dómi. Kvæðið er mjög formúlukennt 

og minnir á önnur samtalskvæði Konungsbókar eddukvæða, eins og t.d. 

Vafþrúðnismál, Grímnismál og Alvíssmál þar sem ýmist Óðinn eða Þór fara í 

spurningaleik við viðmælendur sína, jötna eða dverga og snúa á þá. Hér gerist það 

hins vegar ekki, Óðinn getur ekki breytt örlögum Baldurs og hann snýr ekki á 

völvuna. Tilraunir ferðalanga sem halda til undirheima í þeim tilgangi að leysa ástvini 

sína undan lögmáli dauðans bera því hvorki árangur í grískri né norrænni goðafræði.  

 Helreið Brynhildar er annað fjórtán vísna kvæði þar sem segir frá för til Heljar, 

bæði varðveitt í Konungsbók Eddukvæða og Norna-Gests þætti. Munurinn á 

ferðalögunum er helst sá að Brynhildur heldur til Heljar eftir dauða sinn og þylur 

harma sína fyrir gýgi nokkurri sem hún hittir á leiðinni. Kvæðið er því fremur tregróf 

Brynhildar sem grætur örlög sín, en leiðsla af nokkru tagi enda snýr hún ekki til baka 

til lífsins. (Eddukvæði 287-291).  

 

4.2.2 Sólarljóð 
 

Sólarljóð eru ort undir edduháttum, eitt fárra kristinna helgikvæða miðalda, nánar 

tiltekið undir ljóðahætti, sem er háttur Hávamála og annarra heiðnna spekikvæða og 

Hávamál eru augljós fyrirmynd kvæðisins að einhverju leyti. Flest kristileg 

trúarkvæði miðalda eru dróttkvæð eða hrynhend eða ort undir einhverju afbrigði 
                                                                                                                                       
handriti frá fyrsta fjórðungi 14. aldar, AM 748 I 4to, sem geymir einnig ýmis eddukvæði úr 
Konungsbók (Eddukvæði 1998:383). 
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þessara hátta og ekki loku fyrir það skotið að mönnum hafi ekki fundist edduhættir 

hæfa kristilegum trúarkvæðum enda eru varðveitt mörg heiðin trúarkvæði samin undir 

þeim háttum, bæði fornyrðislagi og ljóðahætti og þeir því tengdir heiðnum 

trúarkvæðum öðru fremur. Fyrsti hluti Sólarljóða kallast beint á við Gestaþátt 

Hávamála, þar eru ráðleggingar og dæmisögur um hvernig best sé að verja lífi sínu. 

En eins og greinilegt er í stórum hluta leiðslubókmennta er Opinberunarbók 

Jóhannesar ekki síður fyrirmynd og jafnvel enn frekar í Sólarljóðum en víða annars 

staðar.  

 Sólarljóð eru ekki varðveitt í miðaldahandritum, heldur aðeins í 

eddukvæðahandritum frá 17. og 18. öld en hafa ýmist verið talin frá 12. eða 13. öld og 

jafnvel ort á svipuðum tíma og bæði Njála og Íslendingasaga voru skráðar (Vésteinn 

Ólason 1992:500).26 Kvæðið er 82 eða 83 vísur og hefur verið skipt niður í hluta, 

mismarga eftir því hver hefur skipt. Þrískipting þess virðist skynsamleg við lestur 

kvæðisins en jesúítapresturinn Alexander Baumgartner var fyrstur til að skipta því 

þannig í þýskri þýðingu og útgáfu kvæðisins; Das altnordische Sonnenlied, Sólarljóð, 

ein christlicher Gesang der Edda frá árinu 1888. Hann var einnig fyrstur til að skoða 

kvæðið út frá kaþólskri miðaldaguðfræði, en íslenskir og danskir fræðimenn höfðu 

fram að því ekki gert það heldur horft á það sem einangrað fyrirbæri, helst með tengsl 

við eddukvæði. Þeir vildu margir skipta kvæðinu í fleiri styttri kvæði, endurraða 

vísum eða sleppa og þar fram eftir götunum, en Baumgartner taldi kvæðið rökrétt 

útfrá forsendum miðaldaguðfræðinnar eins og það er til okkar komið, þótt einhverjar 

vísur kynni að vanta (Njörður P. Njarðvík 1991:113-119). Hér á eftir verður rætt um 

hluta kvæðisins eftir skiptingu Baumgartners. 

  Kvæðið er eintal og fyrsti hluti þess er stuttar dæmisögur og spakmæli sem sett 

eru fram í fáeinum vísum sem draga skal lærdóm af og sum þeirra mjög lík þeim sem 

er að finna í Gestaþætti, nema hér er allt með kristnum formerkjum. Í 15. vísu minnist 

ljóðmælandinn fyrst á sjálfan sig, „það hef eg sannlega séð“ og undirstrikar að sjálfur 

hafi hann orðið vitni af því sem hann greinir frá. Í fyrri helmingi 25. vísu eru dísir 

nefndar, en hann hljóðar svona: „Dísir bið þú þér / drottins mála/ vera hollar í 

hugum.“ Hér virðist slá saman heiðnum minnum og kristnum, dísir eru beðnar að 

miðla málum við drottin og mun hér því frekar átt við helgar meyjar af einhverju tagi 
                                                
26  Í riti Njarðar P. Njarðvík um Sólarljóð má finna upplýsingar um handrit kvæðisins. Kvæðið er fyrst 
nefndt í handritum frá 17. öld og varðveisla kvæðisins nær ekki lengra aftur en það. Fjölmörg handrit 
frá 17. og 18. öld og jafnvel 19. öld eru til af kvæðinu, Njörður nefnir 44 pappírshandrit, varðveitt í 
Reykjavík, Kaupmannahöfn, á Bretlandi og Írlandi.  
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en hinar heiðnu dísir. Með 33. vísu hefst annar hluti kvæðisins og í þeirri vísu og 

þeim sem fylgja er sögumaðurinn sjálfur í brennidepli. Hér lýsir hann dauðastríði 

sínu:  

 
37:   Heljar reip  
  komu harðlega  
  sveigð að síðum mér. 
  Slíta vilda 
  en þau seig voru: 
  létt er laus að fara. 

 
Næstu sjö vísur, vísur 39 – 45 hefjast allar á orðunum „Sól eg sá“ sem má túlka 

þannig að ljóðmælandinn kveðji sólina – lífstáknið, og sjálft lífið um leið. Sólin getur 

einnig verið guðs- eða Kristtákn og þannig les t.d. Njörður P. Njarðvík vísurnar 

(1991:70-76) en sólin er að öllum líkindum bæði tákn Krists og þess guðdóms sem 

birtist í henni sjálfri, sjálfum lífgjafanum: 

 
45:  Sól eg sá 
  síðan aldregi 
  eftir þann dapra dag 
  því að fjalla vötn 
  luktust fyrir mér saman 

   en eg hvarf kallaður frá kvölum. 
 

Strax í upphafi næstu vísu hefur hann fæðst til annars lífs: „Vonarstjarna flaug, / þá 

var eg fæddur / burt frá brjósti mér.“ 51. vísa er athyglisverð vegna tengsla við 

heiðnar hugmyndir og síðasta hluta Hávamála. „Á norna stóli / satk níu daga / þaðan 

vask á hest hafinn / gýgjar sólir / skinu grimmliga / úr Skydrúpnis skýjum.“ Dauðinn 

er nornastóll, talan níu er algeng í heiðnum kvæðum og ljóðmælandinn er níu daga á 

milli heims og helju – eða í fordyri dauðans. Myndin af hestinum sem flytur hinn 

látna í dauðraríkið er líka heiðin og verður nánar rædd í næsta kafla.  

 Önnur kaflaskil verða við 53. vísu og í mörgum þeirra vísna sem þar koma á eftir 

eru dregnar upp myndir af drungalegu lífi í helvíti og furðum sem þar gefur að líta. 

Hér hefst sá hluti sem helst hefur verið tengdur við leiðslukvæði – í 54. vísu sér 

ljóðmælandinn fljúga vonar dreka, sem flestir telja ímynd djöfulsins, en í þeirri 55. 

birtist sólarhjörtur með horn sem ná til himins, en fæturnir jörðu á, og með því tengir 

hjörturinn saman himinn og jörð – þetta er klassísk kristsmynd. Í þeim vísum sem fara 

þar á eftir, 57 og 58, eru nefndar konur sem minna á einhvers konar nornir eða 

valkyrjur. Þær mala mold mönnum sínum til matar og draga dreyrga steina. Vísur 61–
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67 hefjast allar á vísuorðinu „Menn sá eg þá“ og lýsingar á píslum syndugra fylgja í 

kjölfarið. 68. vísa hefur annað upphaf, „Allar ógni fær þú eigi vitað“ – og á eftir fylgja 

nokkrar vísur þar sem segir frá hinum réttlátu sem eiga góða daga í handanheimum og 

hljóta umbun fyrir. Fjórar þeirra hafa einnig upphafið „Menn sá eg þá“. Síðasti hluti 

kvæðisins er torráðinn, en sumir telja að þar komi fram að framliðinn faðir tali til 

sonar síns. Það er þó alls ekki ljóst. Hér er hvorki milligöngumaður né leiðtogi eða 

leiðsögumaður og ferðalagið felst í frásögn hins látna föður eða prests sem skýrir arfa 

sínum frá því sem fyrir augu hans hefur borið í handanheimum. Í þessum síðasta hluta 

eru mörg tákn sem eru kunnugleg úr leiðslubókmenntum, en einnig heiðin fyrirbæri, 

eins og valkyrjur þær sem mala mönnum mold – og minna á þær Fenju og Menju úr 

Grottasöng. Þó eru helvítislýsingar kvæðisins allar fremur mildilegar í samanburði 

við ýmis önnur leiðslukvæði.  

 Þau kvæði sem hér hefur verið rætt um hafa eindregin einkenni sýna eða 

revelatio, en falla þó ekki undir stranga skilgreiningu leiðslukvæða. Þó eru ferðalög í 

þeim mörgum, ljóðmælendur eða einhverjir aðrir sjá sýnir og ýmist er lýst 

handanheimum og þess sem bíður eftir dauðann eða spáð er fyrir um óorðna hluti.  

 

 

4.3 Darraðarljóð og draumvísur Sturlungu  

 

Flestar draumvísur Íslendinga sögu Sturlungu eru undir fornyrðislagi, en auk þess eru 

nokkrar dróttkvæðar vísur og nokkrir vísuhelmingar með drauga- eða galdralagi, sem 

er bragarháttur þar sem síðasta lína hvers erindis er endurtekin, stundum með 

tilbrigðum. Vísurnar tengjast draumum sem fólk dreymir ýmist fyrir eða eftir mikla 

bardaga og eru á fjórum stöðum í sögunni: Á eftir Víðinesbardaga árið 1208, fyrir 

Bæjarbardaga árið 1237, fyrir Örlygsstaðabardaga árið 1238 og á eftir 

Flugumýrarbrennu sem var 1253, en draumarnir koma fram ári síðar. Stærstu 

bálkarnir eru á tveimur síðarnefndu stöðunum – og athyglisvert er að stór hluti þeirra 

drauma er aðeins í öðru aðalhandriti sögunnar. Sturlunga er varðveitt í tveimur 

misheillegum skinnhandritum: Króksfjarðarbók AM 122a fol. (K.) og 

Reykjarfjarðarbók AM 122b fol. (Rb.) Bæði handritin eru frá því seint á 14. öld en 

samt eru þau það ólík að óhætt er að tala um tvær gerðir. Einnig eru varðveitt 

pappírshandrit frá 17. öld, skrifuð eftir þessum tveimur höfuðhandritum, og þar sem 
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eyður eru í skinnhandritunum er oft hægt að geta í þær með hjálp pappírshandritanna 

(Guðrún Nordal 1992:310,312; 2006:304–314). Það sem helst skilur þau að er að í 

fyrrnefnda handritinu eru varðveittar næstum helmingi fleiri draumvísur en í því 

síðarnefnda, eða 45 á móti 23. Ekki er vitað fyrir víst hvernig stendur á þessu, en 

hvort sem vísunum hefur verið sleppt úr öðru handritinu eða bætt í hitt, er ekki 

ósennilegt að einhverjar þeirra hafi þegar verið í sögunni þegar henni var steypt 

saman seint 13. öld.  

 Fyrsti bardaginn þar sem draumar koma við sögu er Víðinesbardagi árið 1208. 

„Um veturinn eftir bardagann í Víðinesi voru dreymdir draumar margir.“ (Sturlunga 

saga I-II 1988: 221-222). Þó eru aðeins tilgreindir tveir draumar, báðir með vísum. Í 

fyrri vísunni, sem þegar hefur verið getið hér að framan (bls.30), koma fyrir 

valkyrjurnar Gunnr og Göndul sem einnig eru nefndar í 5. vísu Darraðarljóða,27 og 

fylgja þar hinum unga siklingi í bardagann. Hér sitja þær blóðgar og róa fram í gráðið. 

Í hinni vísunni eru tveir menn svartklæddir með gráar kollhettur á höfði, sem takast í 

hendur og róa fram og aftur, líkt og konurnar í fyrri vísunni, og kveður hvor sitt 

vísuorðið. Rætt er um hinn efsta dóm, þannig að hér blandast saman heiðnar og 

kristnar vísanir. Bæði vísurnar og látæði fólksins í vísunum benda til vinnusöngva og 

seiðs af einhverju tagi. 

 Tveir draumar tengjast Bæjarbardaga, báðir með mikilúðlegum vísum. Segja má 

að þeir draumar séu undanfari draumfara á undan Örlygsstaðabardaga. Mann að nafni 

Hafliði Höskuldsson dreymir báða þessa drauma. Sá fyrri tengist leikum:  
 
Hann sá að leikur var sleginn þar skammt frá garði og voru karlar einir að. Það var 
knattleikur. Þá gekk gráklæddur maður mikill ofan frá Mýrdal og biðu þeir þess að 
leiknum. Þeir fréttu hann að nafni: 
Hann kvað: 

 
Kár kalla mig, 
em eg kominn héðra 
Heim að skelfa 
og hugi manna, 
borgir brjóta 
og boga sveigja 
elda auka  
og aga að kynda. (Sturlunga saga I 1988: 389) 

 
Kár þessi ber ýmis einkenni Óðins, þótt nafnið sé ekki tilgreint meðal nafna hans í 

Snorra-Eddu. Hann er „gráklæddur maður mikill“, en þetta eru tvö af einkennum 

                                                
27 Miðað við önnur handrit en R. þar er vísan nr. fjögur eins og fram hefur komið. 
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hans, kuflinn og stærðin. Kár er kominn að kynda undir skelfingu manna, og magna 

ófriðinn, sem er einmitt það sem gerist í kjölfarið eins og jafnan þegar hann birtist. 

Hann tekur stein undan kufli sínum og lýstur mann til bana. Sama mann dreymdi 

annan draum litlu síðar þar sem kona fór fyrir flokki manna sem kom ríðandi í átt að 

honum. Konan, mikil og illileg hefur dúk í hendi, sem blæðir úr. Hún bregður dúknum 

á höfuð manna og klippir þau af með rauf í dúknum: 
 

Veg eg með dreyrgum dúki, 
drep eg menn í hyr þenna, 
en hlægir mig eigi, 
ill vist þar er þeir gista. (1988: 389-390) 

 
Konan sem aflífar menn á þennan frumlega hátt, hefur mörg einkenni valkyrja og 

minnir að einhverju leyti á valkyrjur Darraðarljóða þótt þær lýsi ekki eigin vígum. 

Og hún beitir blóðugum dúki, vefnaði sem vopni. 

 Draumabálkur fyrir Örlygsstaðabardaga er sá sem er langfyrirferðarmestur í 

sögunni – hvort sem horft er til K. eða Rb. þótt sá í K. sé meiri að vöxtum. Guðrún 

Nordal, sem skrifað hefur um draumkvæði Sturlungu er helst á því að sá sem setti 

saman það handrit á seinni hluta 14. aldar hafi séð ástæðu til að skeyta tveimur 

köflum með draumvísum og fyrirburðum inn í Íslendinga sögu. Þeir séu því hvorki 

komnir frá höfundi sögunnar, Sturlu Þórðarsyni né Þórði Narfasyni, sem steypti 

mörgum sögum saman og bjó þannig til Sturlungusafnið (Guðrún Nordal 2006:304–

313). Sé litið á draumkaflana á undan Örlygsstaðabardaga kemur í ljós, að ýmislegt 

styður við þetta, enda má sjá misvísandi upplýsingar í köflunum. Undir lok 281. kafla 

stendur: „Margir voru þá stórdraumar á landinu víða bæði fyrir norðan land og 

sunnan“ (Sturlunga saga I 1988:403). Í miðjum 284. kafla stendur: „Margir voru aðrir 

draumar sagðir í þenna tíma, þó að hér séu eigi ritaðir, þeir er tíðindavænir þóttu vera, 

svo og aðrir fyrirburðir.“ (1988: 408). Þessir draumar eru taldir hafa verið í Íslendinga 

sögu upphaflega. Í upphafi 286. kafla stendur svo: „Fyrir tíðindum þessum er hér fara 

eftir urðu margir fyrirburðir þó að hér séu fáir ritaðir.“ (1988:410), og þeir draumar 

sem á eftir fara eru ekki í Rb. Þar eru nefndir sex draumar sem eru taldir skráðir af 

Sturlu sjálfum. Það er engu líkara en skrifara K. hafi ekki þótt nóg að tilgreina aðeins 

þessa sex drauma – því eins og segir í texta 284. kafla voru margir aðrir draumar 

sagðir í þann tíma þótt fáir séu ritaðir og maklegt að fleiri fengju að fljóta með enda 

draumar mikilvægar heimildir um þann óróa sem var í samfélaginu á þessum tíma og í 

raun birtingarmynd hans.  
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Robert J. Glendinning sem einnig hefur ritað um draumvísur Íslendinga sögu 

hefur í grein sinni valið að ræða aðeins þær vísur sem ekki eru í Rb. og þá að öllum 

líkindum ekki heldur í upphaflegri Íslendinga sögu. Hann telur að draumar og 

fyrirboðar séu notaðir í sögunni bæði til að segja fyrir um og draga athyglina að 

örlögþrungnum atburðum, til að útskýra þá á óbeinan hátt og til að fella siðferðisdóma 

yfir einstaklingum og gjörðum þeirra. Flestir draumarnir tengist aðalþema fyrri hluta 

sögunnar – risi og falli Sturlunga-ættarinnar (Glendinning 1974:132–133). Guðrún 

Nordal tekur undir þetta, að draumar þjóni því markmiði að leggja siðferðislegt mat á 

atburði og persónur sögunnar. Þeir gefi höfundinum, Sturlu, tækifæri til að setja fram 

slíkt mat á aðstæðum og atburðum, í texta sem að öðru leyti er mjög hlutlægur, og 

með því bregði sögumaður sér í gerfi draumkvenna og –karla. Þetta stenst einnig séu 

þeir kaflar athugaðir sem aðeins eru í K. enda hnykkja þeir á þessu. Guðrún leggur 

áherslu á að rekja hvar hvaða drauma er að finna, því það segi lesandanum margt um 

pólitíska stöðu sagnaritarans, þess sem skeytti Sturlungu saman og skrifara, hvort sem 

er á 13. eða 14. öld. Og hún veltir vöngum yfir því hvort líta beri á handritin K. og Rb. 

í ljósi stjórnmálaátaka 13. aldar eða sem túlkun manna undir lok 14. aldar á 

stjórnmálaátökum 13. aldar – og þá má velta fyrir tilgangi þeirra kafla sem virðist 

hafa verið bætt við K. í því ljósi (Guðrún Nordal 2006:305). Fyrsta draumvísan sem 

tengist Örlygsstaðabardaga og er í Rb. er svona: 

  
 Ónafngreinda konu á Munkaþverá dreymdi að maður kæmi að henni. Sá kvað vísu þessa: 

  
 Saman dragast sveitir, 
  svellur órói, 
  Varir mig og varir mig 

að viti Sturla. 
Ætla lýðir, 
þótt á laun fari, 
kemr vél fyrir vél, 
vélar að gjalda. (Sturlunga saga I 1988: 403) 

 
Þessi vísa er alveg laus við heiðin minni – maðurinn boðar aðeins að sveitir dragist 

saman og hann óttast að Sturla viti þetta – enda var liðsafnaðinum helst stefnt gegn 

honum.  

 Skömmu síðar kemur svo lengsti draumvísnakafli sögunnar, með miklu blóði og 

býsnum og sá er ekki í Rb. „Fyrir tíðindum þessum er hér fara eftir urðu margir 

fyrirburðir þó að hér séu fáir ritaðir.“ (1988:410). Örlygsstaðabardagi er á næsta leiti 

og menn og konur um allt land dreymir illa. Draummenn, karlar og konur, vitja fólks 
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sem oft er nafnlaust í sögunni og þylja eða söngla fyrir þeim vísur sem eru fullar af 

óhugnaði. Og oft eru þær eins og hluti gamalla hetjukvæða þótt myndmálið sé mun 

dekkra og kallast í því á við Darraðarljóð, eða þær eru dróttkvæðar með draugalagi. 

Hér verða ekki allar þessar vísur tilgreindar, en nokkrar þó. Margar þeirra eru fagrar í 

óhugnaði sínum og hægt að setja sig í spor skrifara Króksfjarðarbókar að skrá allar 

þessar vísur – þótt þær hafi jafnvel ekki verið skráðar þar af Sturlu Þórðarsyni.  

Fyrsta vísan er dróttkvæð með galdralagi: 

 
Þornar heimr og hrörnar, 
Hríðeflir ferr víða. 
Þjóð es hörð á heiði 
heldr, en vér erum felldir. 
Því varðk norðr með Njörðum, 
náir fellu þar sárir, 
spjót drifu grán á gauta, –  
geirhríðar hel bíða, 
geirhríðar hel bíða. (1988: 410) 

 
Næsta vísa er mjög ljós, og er eins og vísuhelmingur undir fornyrðislagi – með 

galdralagsendingu: 

 
Ríðum allir  
rógstefnu til  
son Sigrlaðar 
Þar snarir berjast  
sem þeir berjast (1988: 410-11). 
 

Þær vísur sem eru kveðnar í draumum manna á undan voveiflegum atburðum eru mun 

athyglisverðari í þessu samhengi en þær eru sem kveðnar með fullri meðvitund í 

vökuástandi – bæði að inntaki og formi. Umgjörðin öll er full ógnar og ótta.  
 
Rökkr at éli, 
rignir blóði, 
hrýtr harðsnúinn  
hjálmstofn af bol (1988:412). 

 

Oft eru höfðingjar nafngreindir í vísunum, þeir sem vitað er að munu takast á í 

bardaganum: Gissur, Sturla, faðir Kolbeins, sem er þá Sighvatur. 

 Fyrir Flugumýrarbrennu bregður svo við að engir draumar eru tilgreindir í 

sögunni en sumarið fyrir brennuna verða fyrirburðir: „Sá atburður varð út í Fljótum 

þetta sumar að það æpti í fjallinu, Tungufjalli, mikið stóróp og var hrinur illur á eftir. 

Það heyrðu menn nokkurum sinnum. [...] Á Flugumýri um sumarið tóku nær allir 
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menn sjúkleika nema Gissur og Hallur og Gróa húsfreyja svo að menn fóru af öðrum 

bæjum þangað til verknaðar.“ (1988: 628). Þetta gerist í ágúst árið 1253, en í október 

verður brennan. Eftir hana verða engir draumar eða fyrirburðir samkvæmt Rb. Sé hins 

vegar fylgt handriti K. verða mikil tíðindi í draumheimum.  

 Unga stúlku, Jóreiði í Miðjumdal sem aðeins er sögð sextán ára, dreymir fjóra 

drauma þar sem Guðrún Gjúkadóttir vitrast henni. Bæði tíma- og staðsetningin er 

mjög kristileg, fyrsta drauminn dreymir hana um Maríumessu Magðalenu, í kirkju. Í 

draumunum ræðast þær við hún og Guðrún Gjúkadóttir, og Guðrún kveður vísur, 

margar með draugalagi. Vísurnar eru einfaldar að allri gerð, og margar undir 

runhendum hætti. Hér er mikil samsuða heiðinna og kristinna minna – Guðrún er 

sagnapersóna úr grárri forneskju og ætti að birtast sem rammheiðin manneskja, en er 

það ekki afdráttarlaust og minnir jafnvel á þá göfugu heiðingja sem nefndir voru hér 

að framan (sjá bls. 43). Þó kemur hún norðan að, úr Násheimi. Hún vill koma 

brennumönnum þangað, og varar við þeim: „Þá ætla þeir með illvilja sínum að koma 

heiðni á allt landið“ (1988:674). Þetta er ekki eina dæmið um að hið heiðna og forna 

komi úr norðrinu, hér má bæði benda á að sex af valkyrjum Darraðarljóða ríða í 

norður eftir að hafa rifið niður vefinn og helmingur þeirra dísa sem koma fyrir í 

þættinum af Þiðaranda Síðu-Hallssyni kemur þaðan, þær dökku sem ráðast að honum 

og drepa (sjá bls xx). Þegar Jóreiður spyr Guðrúnu um síðir að því hví hér fari heiðnir 

menn svarar Guðrún: „Öngu skal þig það skipta [...] hvort eg em kristin eða heiðin en 

vinur em eg vinar míns“. Seinni hluti vísu sem hún kveður á undan þessu samtali er 

svona: „Vertu vinur / vinar míns / en eg mun með svinnum / að sakabótum.“ (1988: 

675) Hann kallast greinilega á við vísur Hávamála um vináttuna; 43. vísa þeirra er 

svona: „Vin sínum / skal maður vinur vera, / þeim og þess vin, / en óvinar síns / skyli 

engi maður / vinar vinur vera (sjá umfjöllun Meulengracht Sørensen (1988:183–196)). 

Síðan kemur í ljós að sá vinur sem hún kveður um er Gissur Þorvaldsson. 

Athyglisvert er að hún skuli segja: Það skiptir ekki máli hvort ég er kristin eða heiðin, 

mikilvægara er að vera vinur vina sinna — að hún virði lögmál vináttunnar og 

sæmdarinnar — að hún sé sæmileg manneskja. Í lok þriðja draums segir Guðrún: „Nú 

hefir þetta þrisvar borið fyrir þig enda verður þrisvar allt forðum. Það er og eigi síður 

að góð er guðs þrenning.“ Í síðasta draumnum, eftir að Eyjólfur Þorsteinsson, 

upphafsmaður Flugumýrarbrennu, hafði verið drepinn, ríður hún um með hann 

bundinn við taglið á hesti sínum og er það gert til að hefna fyrir illa meðferð á Halli 
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Gissurarsyni. Báðir draumkaflarnir, sem eru taldir seinni tíma innskot, undirstrika 

mikilvægi Gissurar Þorvaldssonar í huga ritara K. 

 Þetta innskot, sem líklega er frá seinni hluta 14. aldar, er áhugavert og 

sérkennilegt að mörgu leyti. Hér eru heiðin og kristin minni mjög samslungin og 

Guðrún Gjúkadóttir, sú sem á heiðurinn af svæsnustu hefndum fornra hetjukvæða, er 

orðin vinur Gissurar Þorvaldssonar og talar máli kristni í landinu – og er eins og hún 

setji samasemmerki á milli þessa tveggja – Gissurar og kristni. Hér má sjá 

hugmyndina um „sverðin tvö“ í sérstæðri mynd, og því hlýtur, samkvæmt tvíhyggju 

kristninnar, að fylgja að óvinir Gissurar og heiðnin eigi saman. Guðrún, hinn göfugi 

heiðingi, er orðin eins konar verndari bæði hins kirkjulega valds, og Gissurar sem er 

fulltrúi hins veraldlega valds. Hetjukvæðapersónan stígur út úr goðsögninni og inn í 

13. öldina og vandar um fyrir fólki og kemur fram eins og hún hafi verið sagnfræðileg 

persóna. Aðrir nafngreindir einstaklingar sem birtast fólki í draumum eru látnir 

biskupar og kóngar, Egill Skalla-Grímsson – og svo Guðrún Gjúkadóttir. Hún birtist 

ungri stúlku sem kemur ekki meira við sögu og hefur áþekkt hlutverk og Dörruður, 

hún er eins og miðill sem talað er í gegnum til að koma ákveðnum upplýsingum á 

framfæri.  

 Manrique telur draum þar sem Egill Skalla-Grímsson birtist frænda sínum gegna 

svipuðu hlutverki og draumar Jóreiðar – það er að vanda um við höfðingja – Egill 

vandar um við Snorra Sturluson fyrir græðgi og heigulshátt, Guðrún Gjúkadóttir 

vandar um við brennumenn og mærir Gissur (Manrique 2006:635). Kaflinn ber 

menntun og fornfræðaáhuga hinnar lærðu yfirstéttar á Íslandi á þessum tíma glöggt 

vitni, og fellur í raun að menntun Sturlu Þórðarsonar, sem þekkir vel fornfræðin – 

goða- og hetjukvæðin.  

 Sturla var bróðursonur Snorra Sturlusonar og bróðir Ólafs hvítaskálds, og samdi 

sjálfur kvæði þar sem goðafræðin er notuð, t.d. Hákonarkviðu og Hrafnsmál.. 

Skáldskapur hans er hluti af því endurmati og endurreisn forns skáldskapar sem varð á 

13. öld. Því ætti ekki að koma á óvart að mati Antons, að Guðrún kemur hér fram með 

bæði heiðin og kristin einkenni – jafnvel þótt margir þættir hennar hér séu aðeins 

daufur endurómur af þeirri Guðrúnu sem þekkist úr hetjukvæðunum.  

 Hefnarskyldan var hluti af siðalögmálum og dómskerfi þjóðveldisins. Á 13. öld 

hefur goðaveldið og valdakerfi þess riðlast, og gildi eins og heiður og sæmd eru á 

undanhaldi – hefndarskyldan er þó í fullu gildi. Siðakerfi þjóðveldisins hefur riðlast, 

menn fara fram með ofsa, rjúfa grið, svíkja sættir og drepa á báða bóga, en skrifta 
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þess á milli sér til sáluhjálpar. Þetta er ólíkt því sem birtist í Íslendingasögum, sem þó 

eru skráðar á sama tíma. Þar skipta sæmd, virðing og jafnvægi öllu máli – og virðast 

þá skrásetjarar þeirra sagna hafa gert sér þá mynd af forfeðrum sínum að sæmd og 

heiður hafi staðir styrkari fótum á tíma sagnanna. Hugmyndin um sæmd í samtíma 

þeirra virðist hins vegar allt að því horfin og við tekin skrumskæling á sæmd. Heiðnin 

er horfin en ummerki hennar birtast helst sem tákn um lærdóm manna – eða sem 

draumar úr undirmeðvitund fólks, sem byltir sér og varar fólk við þegar fólskan fer úr 

böndunum. Á slíkum stundum hafa heiðnar vættir tekið að sér hlutverk samvisku 

þjóðarinnar – valkyrjur hennar og vættir hennar stíga fram og vara fólk við fólskunni, 

og mannkostir eru tengdir heiðnum hetjum.  

 Kristni og heiðin örlagatrú lifa góðu lífi hlið við hlið í Íslendinga sögu, þótt 

opinskár heiðinn átrúnaður sé horfinn á 13. öld. Hjátrú og þjóðtrú sem á rætur í heiðni 

hefur jafnvel lifað langt fram eftir öldum og samlagast einhverju sem mætti kalla 

kristna hjátrú. Í þessu sambandi má rifja upp reið álfa og annarra kynjavera í 

Prestsögu Guðmundar Arasonar, þann vetur sem kallaður var kynjavetur árið 1168. 

„Þá voru sénar sólir tvennar og álfar og aðrir kynjamenn ríða saman í flokki í 

Skagafirði (Sturlunga Saga I 1988:107) Þar fara í fylkingu vættir úr þjóðtrú, enda 

urðu fleiri býsnir þennan vetur.  

 Það er athyglisvert að draumkvæðin í innskotunum tveimur, sem talin eru frá því 

seint á 14. öld, og eru að einhverju leyti í hetjukvæðastíl, eru þó mun drungalegri en 

fyrirmyndirnar – hér er enn meiri ógn í lofti, og sú heiðríkja sem sést oft í máli og stíl 

fornkvæðanna, og er meðal þeirra helstu einkenna, sést ekki hér. Djöflahræðslan sem 

fylgdi kristni miðalda hefur hér umbreytt því sem mætti kalla hugmynd kvæðanna og 

fyllt þau ógn og skelfingu – blóði og illum fyrirboðum. Tíminn – Sturlungaöldin hefur 

ýtt undir þetta. Ógnin var raunveruleg, fólk bjó við hana og enginn vissi hvar næst 

yrði höggvið.  

 Heiðin minni urðu að eins konar birtingarmynd skuggahliðar kristninnar. Heiðnin 

var margþætt og glundroðakennd, goðin mörg og vættir enn fleiri, og trúarbrögðin 

miklu lausari í reipunum en kristnin enda ekki stofanavædd með regluverk, ritaðar 

helgisögur og boðorð. Þar ríkir hins vegar sterk tvíhyggja þar sem heiminum er skipt í 

svart og hvítt, gott og illt, uppi (himnaríki) og niðri (helvíti). En þrátt fyrir það er 

Guðrún Gjúkadóttir, grimmasta kona hetjukvæðanna orðin að eins konar verndara 

sæmdarinnar og Gissurar Þorvaldssonar, og hvort hún er kristin eða heiðin skiptir ekki 

máli.  
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* 

 

Draumar og fyrirburðir Íslendingasögu Sturlungu eru hafðir hér undir hatti 

leiðslubókmennta einmitt vegna þess að þetta eru draumar. Oft vitjar draumkonur og 

karlar ónafngreindra einstaklinga í sögunni, þótt ekki sé það algilt, og þylja yfir þeim 

sögur og kveða vísur, sem hafa flestar svipaðan hljóm og Darraðarljóðin. Þær má því 

á einhvern hátt skilgreina sem vitranir, því þótt hér vanti ferðalög til annarra heima er 

fólks vitjað ýmist í svefni eða svefnlíku ástandi og með vísunum fær það skilaboð að 

handan á viðsjálverðum tímum.  

 

 

4.4 Leiðslan Darraðarljóð – eða leiðslan Brjánsþáttur? 

 

Darraðarljóð ein og sér eru strangt til tekið fremur heiðinn seiður og galdrakvæði en 

leiðslukvæði eins og nefnt var hér að framan. En Darraðarljóð eru hluti sýnar og 

yfirnáttúrlegrar reynslu sem Dörruður verður fyrir á föstudaginn langa – degi sem 

markaður er dauðanum í kristnum sið. Sýn Darraðar, hinar heiðnu valkyrjur, spuni 

þeirra og kveðandi er auk þess hluti Brennu-Njáls sögu, og er innan hennar hluti 

þáttar sem fullur er með furður og yfirnáttúrlega atburði sem allir tengjast 

Brjánsbardaga með einum eða öðrum hætti. Sýnina má jafnvel túlka sem eins konar 

helvítissýn, þar sem heiðin öfl spá fyrir um sigur hins unga siklings, en eins og 

kvæðið birtist okkur í Njálu, rætist spáin ekki. Þannig væri hægt að túlka stóran hluta 

Brjánsþáttar sem eina leiðslu og sýn Dörruðar er þá aðeins hluti hennar þar sem hann 

sér yfirnáttúrlegar verur úr handanheimum sem kveða og vefa fram spá sem skeikar.  

„FÄstumorginin varð sá atburðr á Katanesi [...]“. Hvaða merkingu ber að leggja í 

hugtakið „atburður“ í þessu samhengi? Við hvernig aðstæður er þetta orð notað annars 

staðar í sögum? Hvaða merking felst í því að það sem ber fyrir Dörruð er nefnt 

atburður í Njálu? Orðið kemur vitanlega oft fyrir í sögum, en í Íslendinga sögu 

Sturlungu má sjá hugtakið rætt: Í miðjum bardaganum á Helgastöðum í ágúst árið 

1220 ræðast þeir við, Arnór Kolbeinsson og Sighvatur Sturluson:  

 
Arnór mælti: „í sumar hefir mér verið kvellingasamt en er mér komu orð Reykdæla, að 
þeir þyrftu liðs við, hóf af mér allar vomur svo að eg kenni mér hvergi illt.“ 
„Það mun þér þykja jartein,“ segir Sighvatur.  



 80 

Arnór segir: „Slíkt kalla eg atburð en eigi jartein.“ 
(Sturlunga saga I 1988:261) 

 
Er atburður ákveðið hugtak í stigveldi kraftaverkanna í flokkunarkerfi kirkjunnar: 

atburður, jartein, kraftaverk? Atburður væri þá það sem er lægst á þessum kvarða og 

smávægilegri en jartein, til dæmis þegar mönnum hverfur slen þegar mikið liggur við, 

eins og í Íslendinga sögu. Önnur skýring gæti verið sú að sjái menn sýnir eða 

yfirnáttúrlegan atburð af einhverju tagi ber fyrir þá, sem ekki er af kristilegum toga, 

eru þeir nefndir atburður, en annars jartein.  

 Sýnina, sem er rammi Darraðarljóða, ber fyrir mann í vöku og um hana er rætt 

eins og hann hafi í raun og veru séð þessa hluti með fullri meðvitund og hún er tengd 

sagnfræðilegum, tímasettum atburði, sem varð 23. apríl árið 1014 á föstudaginn langa. 

Samkvæmt sögunni verður sýnin á nákvæmlega sama tíma og atburðurinn sem hún 

tengist. Hlutverk Darraðar í sögunni er tvískipt; hann er bæði vitni og sendiboði, hann 

sér sýnina og skýrir frá henni. Aðra atburðir sem bæði verða á undan og eftir 

bardaganum eru líka þess eðlis að þá má tengja leiðslubókmenntum. Þeir fyrirburðir 

sem ber fyrir Bróður og hans menn eru túlkaðir af Óspaki á kristilegan hátt, heiðnar 

vættir snúast gegn þeim, því þeir ætla að drepa hinn kristna konung Írlands og eftir 

bardagann verða margir atburðir, bæði beint í kjölfar hans á staðnum og á Íslandi – 

sjávardjúp opnast fyrir altari og þar í ógnir margar og blóð kemur á messuhökul 

(Brennu-Njáls saga 1954:459). Þetta allt er ættað beint úr leiðslubókmenntunum.  

 Heldur verður hallast að því að kvæðið ásamt inngangsorðum og niðurlagi, lýsi í 

einhverjum skilningi leiðslu eða í það minnsta vitrun, enda má færa rök fyrir því að 

Dörruður fari í ferð inn í annan heim, jafnvel í aðra vídd, til annars tíma, þar sem 

grillir í forna menningu sem hefur bæði verið orðin nokkuð framandi á sögutímanum 

og þó enn frekar á ritunartíma Njálu seint á 13. öld. Auk þess verður atburður sem 

þessi að teljast til yfirnáttúrlegra fyrirbæra, hvort sem gerist á 11. eða 13. öld. Og 

Dörruður er beðinn að skýra frá því sem hann verður vitni að – sem er mikilvægt 

atriði. Leiðslan Brjánsþáttur er brotakennd og kaflaskipt – en fordæmi eru fyrir 

kaflaskiptum leiðslum, þar er hægt að benda á Sólarljóð og jafnvel Hinn guðdómlega 

gleðileik sjálfan. Og helvítisáin sem Hrafn losnar úr með loforð um suðurgöngur á vör 

er hluti þessarar brotakenndu leiðslu. 

 Hér verður að hluta þáttinn niður í einingar: Darraðarljóð sjálf eru hluti af seið 

sem framinn er með vefnaði og kveðandi. Flutningur kvæðisins og handverkið sjálft, 

vefnaðurinn sjálfur sem unninn er á sama tíma og kvæðið er kveðið, magna upp 
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seiðinn. Um leið og kvæðinu lýkur er vefurinn rifinn niður í hluta, sem er 

lokahnykkurinn á seiðnum. Sé rammafrásögninni bætt við verður sá söguhluti að 

vitrun. Maður verður vitni af galdrinum, eða sér sýn þar sem valkyrjur vitrast honum. 

Sé bæði forsögunni og því sem fylgir í kjölfarið einnig bætt við, færumst við enn nær 

því að geta kallað allan þáttinn leiðslu, þótt ekki séu allir hinir fimm þættir 

Wellendorfs uppfylltir. Kristin og heiðin minni blandast saman þar sem þau heiðnu 

eru eins og þær sýnir sem menn verða vitni að í handanheimum, helvítisár opnast og 

menn sleppa úr þeim með loforð um suðurgöngu á vör. 
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5. Kvenvættir og vefur darraðar  

 

Darraðarljóð eru eingöngu varðveitt innan sögu sem skráð var á seinni hluta 13. aldar 

og er til okkar komin í fjölmörgum handritum, þau elstu frá mótum 13. og 14. aldar, 

þegar kristni hafði verið ríkjandi trúarbrögð hér á landi í um 300 ár. Hér að framan 

hefur verið horft á það umhverfi sem kvæðið birtist í, sagt frá kristnum og heiðnum 

minnum Brjánsþáttar og hugmyndin um kvæðið og raunar allan þáttinn sem leiðslu 

reifuð. Ljóst er að kvæðið sjálft hefur að geyma minningar um mun eldri tíma og 

menningu, yfirbragð þess er fornlegt, bragarhátturinn er fornyrðislag og minni þess og 

umfjöllunarefni eru umfram allt heiðin. Hér verður skyggnst enn lengra aftur í tímann 

og gerð tilraun til að varpa ljósi á minni kvæðisins og bakgrunn sem eru augljóslega 

mjög margslungin og vísa í fleiri áttir en þá hefðbundnu norrænu og tengsl við 

engilsaxneskan, gelískan og jafnvel samevrópskan arf eru víða ljós (Einar Ólafur 

Sveinsson 1933:83; Goedheer 1938:XIII og víðar; Holtsmark 1939:95; Poole 

1991:140). 28 Hinn forni bakgrunnur kvæðisins er ekki síst áhugaverður fyrir þennan 

samruna.  

 Ekki er með góðu móti hægt að ákvarða hvað er sérnorrænt og hvað ekki í 

íslenskum fornbókmenntum, enda landið numið af fólki frá stóru svæði þótt í 

misríkum mæli væri: Noregi, Írlandi, Skotlandi og Bretlandseyjum, Danmörku, 

Svíþjóð og jafnvel víðar að og því líklegt að hér á landi hafi snemma orðið til deigla 

goðsagna og hugmynda frá öllu þessu svæði. Ekki hefur verið mögulegt að sýna fram 

á með óyggjandi hætti hver uppruni landnámsmanna hafi verið. Agnar Helgason og 

félagar hafa þó rannsakað þetta og hafa gert athyglisverða uppgötvun. Þau hafa fundið 

leiðir til að athuga erfðir hvors kyns fyrir sig; annars vegar með því að rannsaka 

erfðaefni hvatbera sem erfist aðeins í kvenlegg og hins vegar Y-litninga, sem erfast 

eðli málsins samkvæmt aðeins í karllegg. Niðurstaðan var á þá leið að tæp 60% 

kvenna geta rakið ættir sínar í kvenlegg til formæðra með erfaðefni í hvatberum sem 

er sambærilegt við það sem sést á Bretlandseyjum. Rannsóknir á Y-litningum leiddu í 

ljós að flestir karlmenn, eða um 80% rekja ættir sínar til  Norrænna karla og þá aðeins 

um 20% til breskra karla. Fólk frá Norðurlöndum hefur því samkvæmt þessu að öllum 

                                                
28  „Orustan hefur óðara vakið upp ferlegar og rammar kynjasögur, sumar af keltneskum uppruna, 
margar með helgisagnablæ, og þessi minni jukust og marfölduðust. Menn sögðu frá hinum dularfullu 
konum Darraðarljóða, frá blóðregni, hröfnum með klær úr járni, sem sóttu að mönnum og öðru 
slíku.“ Einar Ólafur Sveinsson 1954:XLVIII). 
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líkindum verið á milli 60 og 70% allra þeirra sem námu hér land og 30–40% frá 

Bretlandseyjum. Hægt er að velta vöngum yfir því hvaða áhrif þessi mikli fjöldi fólks 

frá Bretlandseyjum hefur haft á sagnahefðina, því þótt tungumálið hafi verið norrænt 

bendir allt til þess að sagnaarfurinn sé mun fjölbreyttari en það eitt gefur til kynna 

(Gísli Sigurðsson (2013b), Agnar Helgason et al (2000). Stuðst var við einfalda 

endursögn Agnars á Vísindavefnum). 29 Landið var auk þess langt frá því að vera 

einangrað á landnámsöld og þjóðveldistímanum og samskipti við Norðurlönd og 

Bretlandseyjar talsverð og jafnvel lönd enn fjær. Hugmyndir nútímamanna um að hér 

hafi einhvern tímann verið ein einsleit trúarbrögð eru ósennilegar og kristinna áhrifa 

var farið að gæta hér sem annars staðar á Norðurlöndum löngu fyrir hina opinberu 

kristnitöku. Sú hugmynd að hér hafi einhvern tímann verið til einsleitt norrænt 

samfélag er því varla á rökum reist. Margs konar menningaráhrif eru greinileg í 

gömlum íslenskum sögum, ekki síst kristin, eins og rakið var hér að framan (sjá t.d. 

Raudvere 2003:11; Lönnroth 1976). Þær goðsögur sem hafa lifað af ferðalagið frá 

hinni munnlegu hefð á bókfell eru því oft misvísandi og erfitt að fella þær í eitt 

samfellt kerfi. Þau kerfi sem eru þekkt úr miðaldabókmenntum eru framsetning 

kristinna 12. og 13. aldar manna og þar er hægt að greina nokkurt ósamræmi, bæði 

innan Snorra-Eddu og milli hennar og kvæða Konungsbókar eddukvæða.  

 Darraðarljóð virðast gott dæmi um deiglu af þessu tagi; ytri rammi kvæðisins 

er greinilega af norrænum meiði; bragarhátturinn er germanskur, hið sama gildir um 

tungumálið og orðfærið og nöfn valkyrjanna eru norræn. En svipaðar vættir finnast 

einnig utan hins germanska málsvæðis og sá sagnaarfur sem setur hvað sterkastan 

svip á kvæðið er ekki endilega eingöngu norrænn. Í kvæðinu virðast blandast saman 

norrænar sagnir og aðrar sem varðveist hafa á gelísku málsvæði, oft af svipuðum toga 

en þó ekki alveg eins. Í kaflanum hér á eftir verður til hagræðis rætt um norrænar 

sagnir og gelískar, fyrst og fremst vegna varðveislunnar þótt skilin á milli þeirra séu 

oft afar ógreinileg af fyrrgreindum orsökum. Ýmis helstu minni kvæðisins verða 

athuguð og eru hinar vefandi og kveðandi valkyrjur þar fyrirferðarmestar enda eru þau 

flest þeim tengd.   

                                                
29  Agnar Helgason og félagar hafa birt að minnsta kosti þrjár greinar um efnið: „Uppruni Íslendinga: 
Vitnisburður prótínafbrigða, hvatbera-DNA og sögulegrar lýðfræði“ í Við og hinir, Rannsóknir í 
mannfræði, frá 1997, ritstjórar Gísli Pálsson, Haraldur Ólafsson og Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. 
Mannfræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, og tvær greinar árið 2000: „mtDNA and the origin of 
the Icelanders: Deciphering signals of recent population history." American Journal of Human Genetics 
66: 999-1016. Og „Estimating Scandinavian and Gaelic ancestry in the male settlers of Iceland.“ 
American Journal of Human Genetics 67: 697-717. 
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5.1  Nornir, dísir, valkyrjur 

 

Í Darraðarljóðum kemur orðið valkyrjur aðeins einu sinni fyrir og valkyrjur eru aldrei 

nefndar í rammafrásögn kvæðisins. Þar er aðeins rætt um menn og konur. Orðið er að 

finna í seinni helmingi sjöttu vísu sem er til í tveimur útgáfum og báðar eru 

einkennandi fyrir valkyrjur.  

 
(ÍF 12)    (R.) 

Látum eigi    Látum eigi 
líf hans farask;   líf hér sparast 
eigu valkyrjur    eigi valkyrjur 
vals of kosti.   vals um kosti. 

 
Hlutverk valkyrjanna í kvæðinu er hér sett fram í hnotskurn: í fyrri útgáfunni er það 

að vernda líf hins „unga siklings“, konungsins sem þær kveða um og fylgja, í hinni að 

þyrma engu lífi, ráði þær nokkru þar um. Kenningin „geirfljóð“, konur spjótanna, sem 

er í næstsíðasta vísuorði 10. vísu undirstrikar hina hliðina á hlutverki þeirra, þær 

tengjast hernaði, eru konur sem ráða vopnum.30  

 Í kvæðinu eru talin upp sex valkyrjunöfn. Sé beitt flokkunarfræði Linnés að hætti 

dýra- og grasafræði er því vart hægt annað en að slá því föstu að konur kvæðisins séu 

af ætt valkyrja fremur en norna eða dísa. En þær aðhafast fleira sem alla jafna er ekki 

talið til verksviðs þeirra: Þær setja upp vef, slá hann og vefa hið rauðgráa klæði og 

kveða kvæði og kyrja það eða syngja; með þessu tvennu eða jafnvel þrennu – 

vefnaðinum, sjálfu kvæðinu og kveðandinni – stýra þær framgangi orustunnar, særa 

fram gang hennar. Vefnaður, kveðskapur og flutningur kvæðisins eru þannig verkfæri 

þeirra við það sem þær eru þekktastar fyrir og er falið í heitinu: að kjósa val, að kjósa 

mönnum líf og dauða. Kvæðið er þó einnig verndargaldur vegna þess kapps sem 

valkyrjurnar leggja á að halda hlífiskildi yfir hinum unga siklingi.  

 Ströng flokkunarfræði að hætti Linnés á þó síst við í þessu kvæði og raunar er 

hlutverk norna, dísa og valkyrja mjög samofið og erfitt að greina þar á milli. Allt eru 

þetta yfirnáttúrlegar kvenverur ættaðar úr norrænni goðafræði sem eiga frænkur og 

formæður í öðrum sagnaheimi. Hlutverk þeirra eru samofin og allar tengjast þær með 

einhverju móti lífi og dauða. En á þeim er munur og ekki hægt að ganga út frá því 

sem vísu að hugtökin hafi alltaf haft sömu merkingu, t.d. í eddukvæðum annars vegar 
                                                
30  Hér er eitt af fáum lesbrigðum kvæðisins, en þau voru rædd á bls. xx Hér er miðað við Ga., þótt 
útgáfa O. sé nokkuð athyglisverð; fljóð geirhljóðanna – sem gæti þá bæði átt við vopnabrakið og heróp, 
og valkyrjurnar séu konur herópanna og/eða vopnabraksins. 
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og fornaldarsögum Norðurlanda hins vegar sem flestar voru skráðar miklu seinna; 

heimildir eru nokkuð ruglingslegar og fræðimenn ekki alltaf á sama máli um tengsl 

þeirra (Bek-Pedersen 2011:14–15). Hér verður þó reynt að glöggva sig nokkuð á 

þessum mun áður en hið þrískipta verkefni valkyrja Darraðarljóða verður krufið. 

  

5.1.1 Af nornum 
 
Nornir kjósa mönnum örlög frá vöggu til grafar, þær skapa mönnum aldur og allir 

verða að hlíta þeirra dómi. Orðasambönd og samsetningar eins og nornadómur, (sjá 

t.d. Fáfnismál (11.1), sköp eða kviður norna (Hamðismál 30,8 og Sigurðarkviða in 

skamma 7.5–6) og að nornir valdi einhverju (Helga kviða Hundingsbana II (26.4) 

koma víða fyrir og sambærileg orðasambönd virðast ekki tengjast dísum eða 

valkyrjum. Nornir koma við sögu bæði við upphaf lífs og endalok þess, fæðingu og 

dauða og þær stjórna því lífi sem þar er á milli. Í Völuspá segir:  
 

Þær lög lögðu  
þær líf kuru  
alda börnum  
örlög seggja.  
 (Eddukvæði 1998:7, vísa 20.9–12).  

 
Vald þeirra er óskorað og í ofannefndum kvæðum sést að menn hafa óttast nornir og 

kennt þeim um ill örlög sín. Orðið nornadómur hefur allt að því sömu merkingu og 

dauði.  

 Nafngreindar nornir eru aðeins þrjár: Urður, Verðandi og Skuld, sem nefndar eru 

í Völuspá og Snorra-Eddu, þar sem þær eru bæði sagðar meyjar og nornir: 
 

[Þar] koma þrjár meyjar, þær er svo heita: Urður, Verðandi, Skuld. Þessar meyjar skapa 
mönnum aldur. Þær köllum vér nornir. Enn eru fleiri nornir þær er koma til hvers manns 
er borinn er, að skapa aldur, og eru þessar goðkunnugar en aðrar álfa ættar, en hinar 
þriðju dverga ættar svo sem hér segir: […] (Snorra-Edda 2003:28). 

 
Nornir virðast með öðrum orðum geta verið af ýmsum ættum; þær geta verið 

goðkynja, álfa- eða dvergaættar og er þetta nokkurn veginn samhljóða 13. vísu 

Fáfnismála:  
 

Sundurbornar mjög 
hygg eg að nornir sé, 
eigu-t þær ætt saman,  
sumar eru áskunngar,  
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sumar álfkunngar,  
sumar dætur Dvalins. (Eddukvæði 1998:234) 

 
Þessi fjölbreytilegi bakgrunnur nornanna gæti verið vitnisburður um að það samfélag 

sem þær spretta úr hafi verið langt frá því að vera einsleitt. Hugtakið meyjar er í 

ofangreindri tilvitnun í Snorra-Eddu notað sem einhvers konar yfirtegund eða 

samheiti; þær meyjar sem skapi aldur séu kallaðar nornir. En fjölbreytnin er víða í 

flokkun vætta. Hugtakið dísir hefur stundum verið notað sem yfirtegund á svipaðan 

hátt: „Orðið dís hafði mjög víðtæka merkingu í fornu máli. Það er haft um ýmiss 

konar kvenvættir: ásynjur, valkyrjur, skapanornir, hamingjur og dýrkun dísa er 

eldgömul meðal germanskra þjóða og virðist hafa verið ríkur þáttur í helgihaldi 

þeirra.“ (Ólafur Briem 1985:95). Helsti munurinn á nornum og dísum gæti legið í því 

að nornir hafi það hlutverk með höndum að ákvarða hvernig ævi manna verði, stutt 

eða löng, góð eða ill en aðkoma dísa tengdist fremur hringrás lífsins og fornu 

hlutverki þeirra sem frjósemisgoðmagna.31  

 Umfjöllun frumheimilda um dísir og nornir er ólík um margt og nornablót virðast 

hvergi nefnd en þrátt fyrir það hefur lengi varðveist einhver angi af átrúnaði á nornir í 

tengslum við barnsfæðingar víða á Norðurlöndum. Sú venja var þar sums staðar við 

lýði fram eftir öldum að heita á nornir við barnsfæðingar og færa þeim graut sem 

nefndist nornegrauten á norsku og nornagreytur á færeysku, að fæðingu afstaðinni 

(Ström 1954:85). Þetta gæti því verið vísbending um að reynt hafi verið að blíðka eða 

hafa áhrif á nornir með einhverju móti. Aðrar heimildir benda frekar til þess að vald 

þeirra hafi verið álitið svo óskorað að dómi þeirra yrði ekki haggað af neinum og 

goðin sjálf þurftu að lúta dómi þeirra eins og víða má sjá í goðakvæðum. Óðinn ríður 

til Niflheljar að leita frétta af örlögum Baldurs í Baldursdraumum en fær ekkert að 

gert – þar er það reyndar völva sem gerir hann afturreka – og þótt goðin þekki örlög 

sín og manna í Völuspá, verður þeim ekki breytt (Eddukvæði 1998:380–383; 3–18). 

Reyndar má líta á seið sem tilraunir til að að breyta gangi mála og hafa áhrif á 

máttarvöldin og þá örlögin um leið.  

 

                                                
31 Hugtakaruglingur af þessu tagi sést víðar í norrænni goðafræði. Álfar eru hópur sem erfitt er að 
henda reiður á og gæti jafnvel verið yfirhugtak af svipuðu tagi. Munur á þeim og vönum er ekki ljós. 
Freyr fær Álfheim í tannfé (Grímnismál 5) og er því jafnvel álfur þó af vanaættum sé, Völundur í 
Völundarkviðu er nefndur álfa ljóði (10) og vísi álfa (13,31) eða konungur álfa og skil milli álfa og 
dverga eru ógreinileg. Einn dvergur í dvergatali Völuspár ber nafnið Álfur (16), og tveir aðrir heita 
álfanöfnum; Gandálfur og Vindálfur (12) (Eddukvæði 1998; sjá umfjöllun Ármanns Jakobssonar um 
álfinn Völund (2006)).  
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5.1.2 Af dísum 
 

Dísarblót eru nefnd á nokkrum stöðum í íslenskum og erlendum heimildum, þótt 

hvergi sé þeim lýst í íslenskum sögum. Í Egils sögu segir frá blóti í Atley í Noregi: 

„Eiríkr konungr ok Gunnhildr kómu þat sama kveld í Atley, ok hafði Bárðr þar búit 

veizlu móti honum, ok skyldi þar vera dísablót, ok var þar veizla in bezta ok drykkja 

mikil inni í stofunni.“ (1933:107).32 Í Víga-Glúms sögu er einnig nefnt dísablót: „Þar 

var veizla búin at vetrnóttum ok gert dísablót, ok allir skulu þessa minning gera“. Það 

blót er einnig haldið í Noregi, í Vors hjá Vigfúsi móðurafa Glúms og í blótinu sýnir 

Glúmur styrk sinn og sannar sig fyrir Vigfúsi, svo minnir jafnvel á manndómsvígslu 

(Víga-Glúms saga 1956:17-19). Bæði þessi blót eru tileinkuð dísum í fleirtölu, en í 

Ynglingasögu segir frá dísarblóti í Uppsölum þar sem einni dís er blótað: 

 
Aðils konungar var at dísarblóti ok reið hesti um dísarsalinn. Hestrinn drap fótum 
undir honum ok fell ok konungr af fram, ok kom hÄfuð hans á stein svá at haussinn 
brotnaði, en heilinn lá á steininum. Þat var hans bani. Hann dó at UppsÄlum ok er þar 
heygðr (Ynglinga saga 1941:57–58). 

 
Reið konungsins inn í dísarsalinn getur hafa verið liður í sjálfu blótinu og hér jafnvel 

grillt í fornar konungafórnir að dísarblóti á mesta helgistað Svía til forna, Uppsölum 

(Bjarni Aðalbjarnarson 1941:58 nmgr.1) Nærvera hestsins í blótsalnum, þ.e. sjálf 

reiðin er einnig áhugaverð, enda voru hestar algeng blótdýr og víða má sjá náin tengsl 

milli hesta og dísa/valkyrja. Kaflanum hér að ofan til staðfestingar vitnar Snorri í 

seinni vísuhelming 21. vísu Ynglingatals Þjóðólfs frá Hvini, þar sem lesa má að hér sé 

afkomanda Freys fórnað: „ok dáðgjarn / af drasils bógum / Freys Óttungr / falla 

skyldi.“ Þetta kvæði er ein af helstu heimildum um dísartrú, þar sem einnig er kveðið: 

„jódís Ulfs ok Narfa / konungsmann kjósa skyldi;“ (Skjaldediktning [b1] 1912–

15:8,11; 7. vísa) og fræðimenn hafa getið sér þess til að konungafórnir séu 

þungamiðja kvæðisins. Þarna er sagt frá jódís, hestadís sem skyldi kjósa 

konungsmanninn. Víða mun vera hægt að rekja þróun í trúarbrögðum frá goðsögnum 

fjölgyðistrúarbragða til sagna sem taldar eru sagnfræðilegar – sögur sem sagðar eru af 

konungum eins og þær í Ynglingatali gætu verið ættaðar úr goðsögulegri fortíð 

(Ström 1954:33–34).  
                                                
32 Þau Bárður blóthaldari í Atley og Gunnhildur drottning gerðu tilraun til að eitra fyrir Agli að blótinu. 
Hann varð þess áskynja og risti rúnir í drykkjarhornið, rauð í eigin blóði og orti svo vísu sem er því 
eins konar seiður. Galdurinn virkaði svo vel að hornið sprakk og eitrað ölið fór í gólfhálminn 
(1933:109).  
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 Adam frá Brimum í Þýskalandi skrifaði um norrænar þjóðir í Gesta 

Hamburgensis Ecclesiae Pontificum, sögu erkibiskupsdæmis Hamborgar árið 1070, 

og lýsir þar meðal annars hofi því sem nefnt er Uppsalir, sem allt er þakið gulli að 

innan og þar eru þrjár styttur tilbeðnar, af þeim Þór í miðið, Óðni og Frikko eða Frey. 

Adam segir frá mikilli hátíð og blóti sem fram fari á níu ára fresti í hofinu, þar sem 

fórnað er karldýrum, jafnt mönnum sem öðrum spendýrum, níu af hverri tegund. 

Fórnunum og helgihaldinu fylgdu ósæmilegir söngvar, sem best er að segja sem fæst 

um, samkvæmt frásögn Adams frá Brimum: „Ceterum neniae, quae in eiusmodi ritu 

libationis fieri solent, multiplices et inhonestae, ideoque melius reticendae.“ (Adam 

Bremensis 1917:260).33 Þeim getur hafa fylgt kynferðislegt látbragð eða söngurinn 

verið óþægilegur áheyrnar eða jafnvel hvort tveggja. Ström telur að blót þessi hafi 

verið dísarblót, líklega vegna dísarblóta í Uppsölum sem sagt er frá í Ynglingatali 

(Ström 1954:55, Adam Bremensis 1959: 207–208). Ekkert í textanum sjálfum bendir 

þó til þess. Talan níu sem er mikilvæg í blótinu kemur fyrir aftur og aftur í heimildum 

sem tengjast fornum trúarbrögðum á Norðurlöndum. Níu sá völvan heima í Völuspá, 

og níu íviðjur, (2. vísa) og Óðinn hékk níu nætur á Vindgameiði í Rúnatali Hávamála, 

(138. vísa). 

 Hér má benda á ýmislegt sem gæti tengst Darraðarljóðum þótt vættir þeirra séu 

strangt til tekið valkyrjur en ekki dísir – og talan níu komi ekki fyrir í kvæðinu. Þar 

eru engar tölur nefndar, en tölurnar sex og tólf, sem eru margfeldi af þremur eins og 

talan níu koma fyrir í rammafrásögn kvæðisins. Í kvæðinu gætu leynst leifar eldforna 

blótkvæða, mennskar líkamsleifar eru notaðar í vefnaðinn, og sterkur hrynur 

kvæðisins bendir til að líklegar en ekki hefur verið kveðið við raust. Ström nefnir að 

hið helga tré, (t.d. Yggdrasill) sem er þekkt víðar en í germönskum goðsögum, geti 

verið staðgengill dísarinnar, og þannig megi tengja hengingarfórnir frjósemisdísinni. 

Hún ræður lífi, fæðingu og upprisu að vori og dauða að hausti – hringrás lífsins, 

dauða fylgir líf, lífi fylgir dauði (Ström 1954:7). Þetta er athyglisvert sé litið á síðasta 

vísuorð 1. vísu Darraðarljóða. Þar er nefndur „Randvés bani“ og valkyrjurnar eru 

vinur hans. Um þetta var nánar rætt hér að framan (sjá kafla 2.3, bls. 25) en hér tengja 

valkyrjurnar sig við Óðin, sem bæði er guð hengingarfórnarinnar og hernaðar. 

 Miklu oftar er rætt um dísir en nornir í frumheimildum. Getum hefur verið að því 

leitt að þær hafi átt sér formæður í fornindverskum trúarbrögðum og orðið sjálft ættað 
                                                
33 „Furthermore, the incantations customarily chanted in the ritual of a sacrifice of this kind are 
manifold and unseemly; therefore, it is better to keep silence about them.“ (1959:208). 
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úr þeim heimshluta. Undir uppflettiorðinu „dís“ í Altnordisches etymologisches 

Wörterbuch er meðal annars gefið orðið „dhisanyant“ úr fornindversku sem merkir 

fromm (fróm eða trúuð) og andächtig (bljúg; full andaktar) (de Vries 1957:77). Ekki 

þarf að leita svo langt til að finna frjósemisdísir með svipað hlutverk. Í grískri 

goðafræði verður fyrir okkur dóttir korngyðjunnar Keresar og Júpíters, Persefóna, sem 

dvelur hálft árið í ríki dauðra, hjá Hadesi og kemur svo til jarðarinnar að vori með 

jarðargróðann í farteskinu (Ovidus Naso 2009:446–447). 

 Hið heilaga brúðkaup, hieros gamos tengist hlutverki dísarinnar. Hún velur sér 

maka sem hún heldur hið heilaga brúðkaup með og konungurinn er staðgengill hans í 

þessum heimi. Makinn/konungurinn getur haft tvískipt hlutverk sem tengist 

árstíðabundnum mun innan frjósemisdýrkunarinnar, hringrás lífsins, lífi að vori og 

dauða að hausti (Ström 1954:8). Hann er oft í líki dýrs í goðsögum; naut, göltur eða 

hestur – allt dýr sem búa yfir mikilli orku, og tengsl þessara dýra við goð norrænna 

sagna eru þekkt. Freyr á göltinn Gullinbursta, og bæði Freyr og Óðinn hafa sterk 

tengsl við hesta. Margir þekktir hestar í sögum voru helgaðir Frey og nefndir 

Freyfaxar og Óðinn bæði á hestinn Sleipni, sem er öðrum hestum merkari og mörg 

Óðinsnöfn eru hestanöfn – Jálkur, Brúnn, Vakur, Rauðgrani, og reiðmaður Sleipnis 

(Ström 1954:66).  

 Þetta tvískipta hlutverk endurspeglast í þeim Frey og Óðni sem gætu upphaflega 

hafa verið tvær hliðar á sama goði, eða þeir sprottnir af sama meiði. Í eddukvæðum og 

sögum Snorra-Eddu eru enn varðveitt brot af báðum hlutverkum hjá þeim báðum; 

Freyr er fjósemisgoð og átti forláta sverð, sem hann lét af hendi fyrir jötnameyna 

Gerði sem oft er túlkuð sem táknmynd jarðargróðans og hinn kvensami, frjósami 

Óðinn sem á börn með mörgum jötnameyjum, stríðsguðinn sjálfur sem um leið er guð 

skáldskaparins, lærði seið af vanadísinni Freyju. Þannig hefur frjósemisguðinn tekið á 

sig tvískipta mynd og sinnir einnig hlutverki stríðsguðsins, konungurinn verður 

holdgerfingur beggja þátta hans og deilir örlögum hans. Dísir og valkyrjur 

endurspegla sömu skiptingu, dísir tengjast frjósemi, lífi og dauða og valkyrjur hafa 

yfirtekið þann hluta sem snýr að stríði og bardaga.  

 Í Völsaþætti sem er hluti Ólafs sögu helga eru greinilegar menjar frjósemistrúar 

sem tengist hestskaufa. Þar er sagt frá því að Ólafur konungur helgi kemur á bæ ásamt 

öðrum mönnum, þar sem fer fram eins konar blót eða helgiathöfn. Húsfreyjan á 

bænum, sem er aðaldriffjöðurin í athöfninni, handfjatlar skaufann eða völsann og 

kveður vísu og lætur hann svo ganga til heimilisfólksins, sem fyrir sitt leyti kveður 
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svipaða vísu og svo koll af kolli – frjósemisdýrkunin er augljós, konan strýkur 

bellinum þannig að hann stendur, þrátt fyrir að hafa verið sniðinn af dauðum hesti. Í 

vísunum er Maurnir beðin(n) að þiggja blætið. Folke Ström telur að Maurnir geti 

verið kvenmannsnafn og sé tengt einhverns konar goðmagni eða dís af einverju tagi, 

en þó er þetta frekar óljóst. Áhugavert er að húsfreyjan notar þar til gerðan líndúk til 

að vefja um skaufann, en lín eða hör og jafnvel vinnsla á því virðist oft tengjast 

trúarathöfnum af einhverju tagi (Flateyjabók II 1945:441–446; Ström 1954:22–25; 

Ingunn Ásdísardóttir 2007:235).34  

 Dísaátrúnaður virðist hafa verið stundaður víða um Evrópu og jafnvel hægt að 

tala um fornan grísk-rómverskan, germanskan og gelískan bakgrunn hans. Þar kemur 

svipuð tvískipting fram, annars vegar í því sem nefnt hefur verið mæðratrú eða 

„matres-kult“ þar sem „mæðurnar“ eru frjósemis- og verndargyðjur heimilis og 

fjölskyldu og tengjast örlagavættum og hins vegar dísir þær sem rætt er um í 

Merseburgarsæringunum, „idisi“ og teljast fremur stríðsgyðjur og verður frekar rætt 

um hér síðar enda tengjast þær galdri, spuna og þráðum (Ström 1954:71). 

 

5.1.3 Af valkyrjum 
 
Í Snorra-Eddu er að finna skilgreiningu á hlutverki valkyrja, strax að lokinni 

umfjöllun um eðli og hlutverk ásynja: „Enn eru þær aðrar er þjóna skulu í Valhöll, 

bera drykkju og gæta borðbúnaðar og ölgagna. Svo eru þær nefndar í Grímnismálum:“ 

Í kjölfarið fylgir 36. vísa þeirra þar sem talin eru upp nöfn þrettán valkyrja, sem allar 

„[...] bera einherjum öl“, sem líklega merkir að þær taki á móti einherjum eftir 

dauðann við komuna til handanheima með drykkjarhorni. Grímnismál kallast hér á 

við myndir á myndsteinum, af slíkum sviðssetningum þar sem kona með sérkennilega 

hárgreiðslu réttir karli sem oftast er á hestbaki drykkjarhorn eða bikar.35  

 Nöfnin sem eru talin upp í vísunni eru: Hrist og Mist, Skeggjöld og Skögul, Hildr 

og Þrúðr, Hlökk og Herfjötur, Göll og Geirahöð (Geirölul í Grímnismálum), 

                                                
34  Þessi saga kallast á við aðra svipaða, kvæðið Grettisfærslu, sem getið er um í Grettis sögu, þó ekki 
öllum handritum hennar. Kvæðið sjálft hefur aðeins verið skráð í eitt þeirra og verið skafið úr því enda 
hefur það þótt ósiðlegt og klámfengið. Ólafi Halldórssyni sem skrifað hefur um kvæðið, tókst þó að 
lesa uppskafninginn með aðstoð ljósmynda sem teknar voru við útfjólublátt ljós. Svo virðist sem Grettir 
taki hér að sér hlutverk völsans. Hér verður ekki farið nánar í þá sálma en bent á grein Ólafs 
Halldórssonar um Grettisfærslu (1990:19–50). 
35  Slíkar myndir má sjá á myndsteinum frá Gotlandi. Sums staðar réttir konan greinilega horn eða 
bikar, en annars staðar er það ekki alveg ljóst, það gæti verið drykkjarhorn eða jafnvel vopn. 
Reiðmaðurinn er stundum einnig með drykkjarbikar í hendi (Raudvere 2003:46–47). 
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Randgríðr og Ráðgríðr og Reginleif. Á eftir vísunni stendur: „Þessar heita valkyrjur. 

Þær sendir Óðinn til hverrar orustu. Þær kjósa feigð á menn og ráða sigri. Gunnur og 

Rota og norn hin yngsta er Skuld heitir ríða jafnan að kjósa val og ráða vígum.“ 

(Snorra-Edda 2003:48). Allt eru þetta nokkuð stórskorin nöfn, sem flest tengjast 

hernaði með einum eða öðrum hætti.36 Yngsta nornin, Skuld, er hér talin með 

valkyrjum en hún heldur þó áfram að vera norn þótt hún bregði sér í 

valkyrjuhlutverkið. Hin hliðin á því hlutverki að kjósa val, þ.e. að kjósa hverjir lifi og 

þar með sigri í orustum er þó ekki síður mikilvægt eins og sést bæði í 

Darraðarljóðum og í Snorra-Eddu. Hlutverki valkyrja má ekki rugla saman við það 

hlutverk sem nornir hafa alla jafna með höndum, sem er að kjósa mönnum örlög frá 

vöggu til grafar eða hlutverk dísa, að viðhalda hringrás lífs og dauða þótt þau skarist 

óneitanlega í dauðaminninu á vígvellinum og nornin Skuld komi við sögu. Nöfn 

valkyrja endurspegla oftastnær helsta hlutverk þeirra, hernaðarhlutverkið eins og sést í 

Grímnismálum, og nöfn valkyrjanna í Darraðarljóðum eru líka flest í þeim dúr: Hildr, 

HjÄrþrimul og Guðr eða Gunnr eru allt slík nöfn. Nöfnin Sanngríður og Svipul eru 

ekki jafnbeintengd þessu hlutverki, en lýsa eðli valkyrjanna að einhverju leyti. Í 

Völuspá er einnig að finna vísu helgaða valkyrjum (30. vísa):  
 
Sá hún valkyrjur 

 vítt um komnar, 
 görvar að ríða 
 til goðþjóðar. 
 Skuld hélt skildi 
 en Skögul önnur, 
 Gunnur, Hildur, Göndul 
 og Geirskögul. 
 Nú eru taldar  
 nönnur Herjans 
 görvar að ríða 
 grund, valkyrjur. 

 

Nöfnin eru ekki öll þau sömu og í Grímnismálum en hér eru nefndar þær Gunnur, 

Hildur og Göndul, sem einnig eru taldar upp í Darraðarljóðum. Hildur er nefnd í 

                                                
36 Nafnið Herfjötur er athyglisvert. Orðið er einnig til sjáfstætt og kemur m.a. fyrir í Íslendinga sögu 
þar sem sagt er frá drápi Guðmundar Ólafssonar sem hafði tekið þátt í brennu Þorvalds Vatnsfirðings 
Snorrasonar. Guðmundur og Svarthöfði Dufgusson höfðu ásamt fleiri mönnum orðið skipreka og þar 
sem þeir eru í fjöru að þurrka vörur sínar kemur Illugi Þorvaldsson að þeim. Svarthöfði bregst fljótt við 
og gengur til búðar en „Guðmundur fór seint og spurði Svarthöfði hvort herfjötur væri á honum. Hann 
kvað það eigi“. Hann snýst eftir það að Illuga en var of seinn og lætur þar líf sitt. Herfjötur hefur 
merkinguna að frjósa, geta sig hvergi hrært á vígvelli með þeim afleiðingum að viðkomandi endar þar 
sína ævidaga (Sturlunga saga I 1988:431). Ekki er flókið að tengja nafnið dísum Fyrri 
Merseburgarsæringarinnar, sem binda menn (sjá Bek-Pedersen 2011:148–149).  
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Snorra-Eddu, Skuld er bæði norn og valkyrja samkvæmt sama riti og Skögul er önnur 

aðalvalkyrja Hákonarmála. Hér er ekki minnst á það hlutverk þeirra að bera 

einherjum drykkjarhorn og það virðist aldrei falið í nöfnum þeirra en upphafslínur 

vísunnar gætu bent til þess að valkyrjur séu komnar víða að og af margs konar 

uppruna; álfa, dverga og goða á sama hátt og nornir. Þær eru þó „nönnur Herjans“, 

sem er Óðinsheiti. „Herjans dísir“ kemur einnig víða fyrir og hefur sömu merkingu. Í 

Guðrúnarkviðu I (1998:265, 19.4) er kenningin reyndar höfð um hefðarkonur og 

bendir til að hlutverk slíkra dísa hafi verið mikils metið og í síðustu vísu Krákumála 

eru nefndar „[…] dísir / þær´s frá Herjans hollu, / hefr Óðinn mér sendar“ 

(Skjaldedigtning [b1] 1912–15:656, 20.2–4). Reyndar er það eðli kenninga að nota 

skyld hugtök til að tákna e-ð annað, en þó er vert að hafa í huga hin nánu tengsl 

valkyrja og dísa, sem gæti rennt stoðum undir það sem sem sagt var hér að ofan, að 

dísir séu eins konar yfirhugtak eða að valkyrjur og dísir séu að einhverju leyti sama 

fyrirbærið eða tvær birtingarmyndir samskonar vera. 

 Valkyrjur eru „nönnur Herjans“ samkvæmt vísunni í Völuspá en þær gætu allt eins 

einhvern tímann hafa verið tengdar Freyju, enda er hún að mörgu leyti eins og kvenleg 

útgáfa Óðins sem ekki hefur tapað frjósemishlutverkinu, eða frekar þess goðs sem varð 

Freyr og Óðinn. Freyja er gyðja bæði ástar og dauða, frjósemi og valsins, jafnvel 

hinnar eilífu hringrásar lífsins, gyðja seiðsins og er mögulega sjálf Dísin enda er hún sú 

eina þeirra sem er nafngreind, kölluð Vanadís – dís af ætt Vana, sem kom með seiðinn 

til goða og manna. Í Darraðarljóðum er framinn einhvers konar seiður af stríðsvættum, 

valkyrjunum, með vefnaðinum og kveðandinni. 

 

* 

 

Verndarhlutverk dísa og valkyrja er víðar að sjá en í Darraðarljóðum, í 

Ásmundarsögu kappabana vitrast spádísir Ásmundi í draumi áður en hann berst einn 

við ellefu menn og hefur betur (1944:304) og í Völsunga sögu segir svo af Sigmundi 

konungi í orustu við Lyngva konung: „Margt spjót var þar á lofti ok örvar. En svá 

hlífðu honum hans spádísir, at hann varð ekki sárr.“ Spádísir þessar hafa einkenni 

fylgja eða jafnvel valkyrja sem verja hann. Hann fellur ekki fyrr en maður Óðni líkur 

gengur í bardagann „með síðan hött ok heklu blá. Hann hafði eitt auga ok geir í 

hendi“ (1943:25–26). Valkyrjan Sigurdrífa, eða Brynhildur, kennir Sigurði fáfnisbana 

ýmiss konar rúnir eða galdra. Þar á meðal eru limrúnir sem eru lækningagaldur: 



 93 

„limrúnar skaltu kunna / ef þú vilt læknir vera“ og bjargrúnir, sem eru fæðingargaldur: 
 

 Bjargrúnar skaltu kunna 
 ef þú bjarga vilt 
 og leysa kind frá konum, 
 á lófa þær skal rísta 
 og of liðu spenna 
 og biðja þá dísir duga. (Eddukvæði 1998:245, 9 og 11). 

 
Valkyrjan Sigurdrífa kennir kappanum Sigurði fæðingagaldur – sem er áhugavert útaf 

fyrir sig – og dísirnar eru það goðmagn sem heitið er á við fæðingar samkvæmt 

ráðleggingum hennar en hún kann að kalla þær til. Hún víkkar þar með út hlutverk 

valkyrjanna – hún býr bæði yfir læknisþekkingu og kann að kalla til þær vættir sem 

duga konum í barnsnauð – og hún kemur þeirri kunnáttu áfram til Sigurðar.  

 Goedheer telur að valkyrjur Darraðarljóða séu allt í senn, valkyrjur, nornir og 

fylgjur; nornir því þær skapi örlög með vefnaði sínum en þær valkyrjur sem fylgi 

konunginum í bardagann, þ.e. Gunni og Göndul verði að skilgreina sem fylgjur vegna 

áherslunnar á hið beina samband við konunginn.37 Náttúra fylgja sé sú að verða 

sýnilegar þegar lífi þess sem þær verndi sé ógnað. Þetta flókna hlutverk valkyrja 

ljóðanna útskýrir hann með áhrifum frá írskum kvenverum sem nefnast badba og hafi 

haft svo fjölþætt hlutverk með höndum. Ómögulegt sé að skilja valkyrjur 

Darraðarljóða án þess að vita af þessum írsku vættum sem eru einmitt vefandi og 

forspáar bardagaverur (Goedheer 1938:79, 86–87).  

 

* 

  

Tvö atriði til viðbótar tengd valkyrjum verða nefnd hér. Það fyrra er tengsl þeirra við 

hesta, sem koma fram aftur og aftur, meðal annars í elstu leifum fornyrðislags á 

Röksteininum sænska, þar sem nefnd er valkyrjan Gunnr og hestur hennar (sjá nmgr. 

9, bls 16). Valkyrjur rammafrásagnar Darraðarljóða fara um á hestum, þær koma á 

hestum til blótsins/seiðsins í inngangskaflanum og konur ríða frá blótinu í tvær 

höfuðáttir í eftirmálanum. Hestar voru helgar skepnur sem var blótað eins og fram 

hefur komið og hestarnir tengja valkyrjur bæði Frey og Óðni og fornum 

frjósemistrúarbrögðum. Dísirnar eða fylgjurnar sem urðu Þiðranda Síðu-Hallssyni að 

bana, fóru líka um á hestum og komu úr sömu höfuðáttum. Auðvitað voru hestar 

                                                
37  Folke Ström tekur sama pól í hæðina, hann telur fylgjur tengjast sálnatrú frekar en aðrar kvenvættir, 
þar em þær fylgi einstaklingum og birtist gjarnan við dauða þeirra (Ström 1954:5). 
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helsta samgöngutæki mannsins allt fram undir lok 19. aldar en sú helgi sem hvíldi á 

þeim gæti fyrir utan frjósemishlutverkið, tengst því að þeir hafi verið eins konar brú 

milli heima í margs konar merkingu; þeir fluttu fólk milli hins verndaða svæðis innan 

garðs og þess sem var fyrir utan, og þeir fóru jafnvel með eigendum sínum í hinstu 

förina, væntanlega til að hjálpa þeim að komast alla leið í aðra heima (sjá t.d. Jennbert 

2011).  

 Valkyrjur sem fara um á hestbaki eru að mörgu leyti karllegar eða taka sér 

karllegt hlutverk og ekki er einu sinni víst að valkyrjur kvæðisins (eða öllu heldur 

rammafrásagnarinnar) séu í raun konur eða hvort þær séu karlar sem taka á sig 

kvengervi. Í formála kvæðisins eru aðeins nefndir menn, sem geta verið af hvoru kyni 

fyrir sig en í seinni hluta rammafrásagnarinnar eru konur nefndar. Í nokkrum 

hetjukvæðum og fornaldarsögum er sagt frá konum sem ýmist taka sér karllegt 

hlutverk og gerast skjaldmeyjar (Brynhildur í Völsunga sögu og hetjukvæðunum; 

Áslaug/Kráka í Ragnars sögu loðbrókar) eða ganga inn í karlhlutverkið á einhverju 

tímabili ævinnar. Hervör í Hervarar sögu og Háreks „var sterk sem karlar, ok þegar 

hún mátti sér nokkut, tamdist hún meir við skot ok skjöld ok sverð en við saum eða 

borða [...]“ Hún biður móður sína strax í æsku að ala sig upp eins og hún væri sonur 

hennar og þegar hún fer að heiman býst hún sem karl og tekur sér nafnið Hervarðr. 

Þetta er allt gert í þeim tilgangi að hún geti sem best hefnt föður síns (Hervarar saga 

og Háreks 1944:198–199). Í Laxdælu er að finna ágætt dæmi, en þar segir frá Auði 

sem gift var Þórði Ingunnarsyni. Guðrún Ósvífursdóttir girntist eiginmann hennar og 

rægði því Auði og kallaði Bróka-Auði. Segja má að Auður hafi gripið uppnefnið á 

lofti og hermt uppá sjálfa sig því hún réðst að manni sínum í karlmannsklæðum og 

særði hann og varð honum til minnkunar fyrir vikið (Laxdæla saga 1934:95–98). 

 Valkyrjur eru á margan hátt á jaðrinum. Þær eru karllegar konur – eða jafnvel 

kvenlegir karlar; „trans-gender“ fólk, þær hrærast á mörkum lífs og dauða og 

kynuslinn er einungis einn hluti þessa alls. Terry Gunnell hefur skrifað um 

klæðskiptinga í fortíð og nútíð (2009) og bent á að í skrifum Tacitusar frá því um 100 

e.Kr. nefnir hann að yfir helgum lundi hafi verið prestur sem klæddur var eins og 

kona (2009:210), og nefnir að þetta geti mögulega kallast á við eina af myndunum á 

Gallehus-hornunum þar sem sjá má skeggjaða hyrnda kvenveru. Hann bendir einnig á 

klæðskiptagrín Þrymskviðu þar sem hinn karlmannlegi Þór þykist vera Freyja, og 

fleiri dæmi máli sínu til stuðnings. Klæðskiptin geta því virkað í báðar áttir. 
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* 

 

Sé hægt að greina verkaskiptingu með nornum, valkyrjum og dísum er hún helst þessi: 

Nornir stjórna fæðingu, dauða og örlögum, hvernig lífið verður og engin fær umflúið 

dóm þeirra. Valkyrjur eru konur á jaðrinum í mörgum skilningi, þær eru dauðavættir 

og því á mörkum lífs og dauða, skuggahlið frjósemisgyðjunnar, þær eru karlkonur sem 

bera vopn og fara um á hestum, þær eru stríðsgyðjur sem birtast í orustum og velja 

hverjum skuli fórnað stríðsguðinum í bardaga og hverjir skuli verndaðir og 

verndarhlutverk þeirra verður stundum yfirsterkara. Dísum var blótað sem 

frjósemisgoðmögnum. Hlutverk þeirra skarast þó á mörgum sviðum og dísir gætu 

jafnvel verið eins konar regnhlífarhugtak yfir kvenleg goðmögn í heiðni. 

 

 

5.2 Spuni, útsaumur, vefnaður 

 

Á örfáum stöðum í fornum norrænum bókmenntum er að finna samspil kvenvætta og 

textílvinnu. Svanameyjar Völundarkviðu, sem sagðar eru valkyrjur í inngangskafla 

kviðunnar en eru aðeins nefndar meyjar í henni sjálfri, spinna úr dýru líni og drýgja 

örlög: „Meyjar flugu sunnan / Myrkvið í gögnum, / Alvitur unga, / örlög drýgja.“ 

(Eddukvæði 1998:145). Ekki er þó ljóst hvort átt er við að þær kjósi öðrum örlög eða 

þurfi að uppfylla sín eigin. Ekki er heldur ljóst hvort spuninn sé hluti af því að drýgja 

örlögin. Í Helga kviðu Hundingsbana I, vísum 2–4, annaðhvort spinna nornir gullinn 

þráð, eða snúa saman þræði og festa upp í þrem höfuðáttum og marka með þeim 

landsvæði; í austri og í vestri og á norðurvegu er festur þráður sem alltaf á að halda. 

Þráðurinn er spunninn eða snúinn Helga, „Sneru þær af afli / örlögþáttu“ (Eddukvæði 

1998:145; 164–165). Því er ekki ósennilegt að meyjar Völundarkviðu fáist við svipaða 

iðju. 

 Valkyrjum er hægt að skipta gróflega í tvennt, þ.e. þær valkyrjur eddukvæðanna 

sem kjósa val og skenkja einherjum öl og valkyrjur fornaldarsagna og hetjukvæða, þær 

Brynhildi, Svávu og Sigrúnu, Kráku og Hervöru, sem eru á mörkum þess að vera 

mennskar og yfirnáttúrlegar og mætti jafnvel frekar kalla skjaldmeyjar. Fæstar þeirra 

tengjast hannyrðum, en um Brynhildi segir þó í Völsunga sögu: „[en] Brynhildur fór 

með hjálm og brynju ok gekk at vígum. Var hún því kölluð Brynhildr. […]“ Skömmu 
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síðar segir: „[Brynhildr] sat í einni skemmu við meyjar sínar. Hún kunni meira hagleik 

en aðrar konur. Hún lagði sinn borða með gulli ok saumaði á þau stórmerki, er Sigurðr 

hafði gert, dráp ormsins ok upptöku fjárins ok dauða Regins.“ Hún „las […] þar á liðin 

og fram komin verk“ Sigurðar. Eftir að upp hefur komist um svik hans (eða öllu heldur 

álög Grímhildar móður Guðrúnar Gjúkadóttur) segir sagan: „Kvað hún sér þat mestan 

harm, at hún átti eigi Sigurð. Hún settist upp ok sló sinn borða, svá at sundr gekk […]“ 

(Völsunga saga 1943:48; 62). Líklegt er að hér slíti hún í sundur borðann sem hún 

saumaði í nokkru áður, þann gulllagða með myndunum af Sigurði. Karen Bek-

Pedersen (2011:144) telur þó að þarna slíti Brynhildur í sundur vefnað sinn á svipaðan 

hátt og valkyrjur Darraðarljóða, en ekkert í textanum bendir til annars en að borðinn 

sem hún slítur sé sá útsaumaði. Það breytir því ekki að valkyrjan/skjaldmærin 

Brynhildur sem hefur saumað myndir af liðnum og fram komnum atvikum úr lífi 

Sigurðar rífur borðann í sundur eftir að upp kemst um svikin og leggur í beinu 

framhaldi á ráðin um hefndir. Hvort hún er forspá eða ekki skiptir ekki öllu máli því 

hún hefur á einhvern hátt skráð örlög Sigurðar með saumaskapnum og rífur verkið í 

sundur þegar hún vill hann feigan. 

  Vinna með efni eins og ull og hör sem breytt er úr einu formi í annað með spuna, 

vefnaði eða saumaskap, verknaðurinn sjálfur, umbreytingin er það sem mestu máli 

skiptir, ekki útkoman, þráðurinn eða klæðið enda rífa valkyrjur Darraðarljóða sinn 

vefnað í stykki strax að honum loknum á svipaðan hátt og Brynhildur gerir og ákvarða 

með því örlög þeirra sem taka þátt í bardaganum (Bek-Pedersen 2011:144). Þetta 

kallast á við það þegar nornir slíta þræði til að enda ævir manna eins og lýst er t.d. í 

Alexanders sögu og undirstrikar að nornir og örlögþræðir eru hluti af samevrópskum 

goðsagnaarfi:  
 

Og nú gjörist svo mikið mannfall, að Atropos, ein af þrem systrum, er örlögunum stýra, 
fær eigi svo skjótt slitið örlagsþráðuna sem þeim þykir þurfa. Leggja systur hennar nú 
niður verk sitt og slíta nú allar örlagsþráðuna sem þær mega tíðast. Einn veg deyja nú 
ríkir sem óríkir, því að dauðinn gerir engan mannamun. (Alexanders saga 1945:76) 

 
Ein þeirra þriggja systra er örlögunum stýra ræður ekki við að slíta örlögþræðina 

nógu fljótt, mannfallið er það mikið í bardaganum. Systur hennar þurfa að hjálpa 

henni og þær slíta og slíta, og falla því fleiri menn sem þær slíta meira. Sá verknaður 

að slíta vef, þráð eða útsaum í sundur, er því eins og lokahnykkurinn á seiðnum, með 

því er bundinn endi á líf þess sem vefnaðurinn eða saumaskapurinn beinist að/gegn. 
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Að búa til eitthvað úr engu eða öllu heldur að búa til eitthvað úr einhverju allt öðru, 

að búa til þráð úr ull eða líni, og klæði úr þræði, er einhvers konar galdur í sjálfu sér 

og ekki að furða að slík iðja hafi verið tengd töfrum, jafnvel seið. Og gæti aftur tengst 

hinu eilífa kvenhlutverki, grunnsköpuninni sjálfri, að fæða börn og þeirri hringrás 

allri. 

 Í engilsaxneskum sögnum er víða hægt að rekast á örlagaspuna og virðist þá 

vísað til klassískra sagna, þar sem moirur sem eru eins konar vættir spinna svo lengi 

sem maður lifir, en þegar þráðurinn klárast eða slitnar lýkur einnig æfinni (Holtsmark 

1939:95). Þetta er samhljóða því sem sagði frá í Alexanders sögu hér að ofan og er 

svipað minni og sjá má í 10. vísu Darraðarljóða, „nú es vefr ofinn/ en völlur roðinn“, 

– þegar vefnum líkur er bardaginn yfirstaðinn og völlurinn orðinn blóðlitaður.  

 Í gömlu írsku kvæði, Táin Bó Cúalnge, segir frá vefandi völvu. Drottningin 

Medb af Connacht ætlar að ráðast á íbúa Ulster en þá birtist henni kona sem stendur 

uppi á hestvagni og vefur borða, vefur sverð úr hvítu bronsi, með innlögðum 

gullskreytingum. Eða þá að hún er með vefandi sverð í hendi, þetta er ekki skýrt. 

Konan nefnist Fedelm og birtist ýmist sem skáldkona, völva eða seiðkona. Þegar 

drottningin spyr hana hvað hún sjái svarar hún: „Aichiu forderg, atchiu rúad. Ég sé 

fjólublátt (dökkrautt), ég sé rautt“. Líkindin við Darraðarljóð eru tvenns konar; það 

sem Fedelm vefur er langt frá því að vera hversdagslegur vefnaður eða skraut og 

sjálfur vefnaðurinn tengist hlutverki hennar sem seiðkonu eða völvu (Goedheer 

1938:81–82). Því má svo velta fyrir sér hvort skipting í norræn og írsk minni með 

þessum hætti sé ekki tilgangslítil, þekking okkar á norrænum goðsagnaminnum er 

fremur brotakennd og vel getur verið að vefnaðarminni hafi verið til víðar þótt þau 

hafi ekki varðveist.  

 Vefnaður til sigurs er ofinn í Bjólfskviðu. Þar eru það ekki konur – hvorki 

valkyrjur né dísir – sem vefa, heldur Drottinn sjálfur, sem vefur sigur á stríðs-

vefstólinn sinn skömmu áður en Bjólfur tekst á við Grendil: „Ac him Dryhten forgeaf  

/ wīg-spēda gewiofu,  Wedera lēodum.“38 

 

                                                
38 „[...] But the Lord was weaving / a victory on His war-loom for the Weather-Geats“ (Þýðing Seamus 
Heaney á kvæðinu, 2000:46–47,696–7).  
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5.1.2 Spuna- og vefnaðargaldrar 
 

Nokkrir spunagaldrar eru nefndir í sögum þótt ekki tengist þeir örlögum beinlínis – og 

rétt að hafa í huga að spuni og vefnaður eru ekki sama fyrirbærið þótt í hvoru tveggja 

felist umbreyting efnis, ullar eða líns. Bæði í Eyrbyggju og Fóstbræðrasögu verja 

alræmdar galdrakindur menn með textíl af einhverju tagi og fela þá með galdri. Í 

Eyrbyggju segir frá Kötlu í Holti sem felur son sinn Odd þegar Arnkell og Þórarinn 

Þórólfssynir leita hans eftir að uppvíst er orðið að hann handarhjó Auði eiginkonu 

Þórarins. Áður hafði Katla fært hann í stakk svo ekki bitu á hann vopn en slíkir stakkar 

koma víða fyrir og má fella undir einhvers konar textílgaldur. Þegar þeir bræður koma 

að Holti og ganga inn, situr Katla og spinnur á rokk og er Oddur sonur hennar 

rokkurinn. Hún beitir reyndar fleiri tegundum galdra en sá sem skiptir máli í þessu 

samhengi er spunagaldurinn, enda er það spuninn sem öllu stjórnar. Í næsta galdri er 

Oddur hafur sem Katla kembir og í þeim síðasta er hann falinn í öskuhaug en Katla 

spinnur áfram til að villa um fyrir þeim sem leita Odds. Til að stöðva galdrana brjóta 

þeir að lokum rokkinn eftir ábendingu frá annarri fjölkunnugri konu (Eyrbyggja 

1935:51–52).  

 Í Fóstbræðrasögu gerast svipaðir atburðir. Gríma fóðrar stakk þræls síns Kolbaks 

með garnhespum og fer um hann höndum áður en hún sendir hann út að hrella Þormóð 

sem gerði sér títt við dóttur hennar. Kolbakr særir Þormóð illa og Bersi faðir hans fer 

að leita Kolbaks. Gríma felur þá Kolbak með galdri. Hér er það þó frekar verndin sem 

felst í garnhespunum sem er áhugaverð (Fóstbræðrasaga 1943:162, 165–166). Síðast 

en ekki síst má minna á spuna Guðrúnar Ósvífusdóttur. Hún spann tólf álna garn 

morguninn sem Bolli vó Kjartan og ekki ólíklegt að hún hafi setið við spunagaldur á 

sömu stundu og með því átt hlut að máli um hvernig sá bardagi fór (Laxdæla saga 

1943:154; Jón Hnefill Aðalsteinsson 1997:150–158).  

 Ekki virðist vera samkomulag meðal fræðimanna um það hvort vefnaður 

valkyrjanna í Darraðarljóðum sé yfirnáttúrlegur eður ei, hvort vefnaðurinn sjálfur 

tengist örlögum þeirra sem taka þátt í bardaganum eða hvort hann sé aðeins notaður 

sem líking í kvæðinu. Anne Holtsmark telur sjálfan vefnaðinn galdur frekar en líkingu, 

þ.e. að vefnaðurinn sé ekki skáldleg líking við bardaga enda sé það að vefa eins ólíkt 

bardaga og hugsast geti. Vefnaður þurfi að vera þrauthugsaður, hann sé 

nákvæmnisvinna sem krefjist rósemdar og yfirvegunar. Orustur virðist í fljótu bragði 

alger andstaða hans, þær útheimti snerpu og viðbragðsflýti fremur en vandvirkni og 
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yfirlegu. Vopnin sem notuð eru við vefinn (og hér er hin langskepta exi ekki meðtalin) 

séu ekki notuð á svipaðan hátt og gert er í hernaði, nema ef vera skyldi sverðið 

(Holtsmark 1939:93). Holtsmark virðist reyndar gera heldur lítið úr því að stóra 

bardaga hljóti að þurfa að skipuleggja og þaulhugsa ekki síður en vefnað. R.G.Poole, 

sem hefur ritað um ýmis víkingakvæði tengd stríði og friði (1991), er á öndverðri 

skoðun og heldur því fram að í kvæðinu fari ekki fram yfirnáttúrlegur vefnaður sem 

stjórni örlögum heldur sé átt við samlíkingu milli vefnaðar venjulegra kvenna og þess 

að vefa orustuna sem sé gert af yfirnáttúrulegum konum. 39 Sú hugmynd Elsu E. 

Guðjónsson að vopnin fjögur í kvæðinu séu öll staðgenglar hreyfanlegra hluta 

vefstaðarins, bendir til þess að verknaðurinn sjálfur, það að vefa, sé beint tengdur við 

bardagann og undirstriki jafnvel enn frekar að framinn sé seiður. 

   

* 

 

Í Fyrri Merseburgsæringunni svokölluðu, sem varðveitt er í handriti frá 10. öld, og tæpt 

var á hér að framan, er minnst á spinnandi dísir, sem sumar spunnu fjötra, aðrar heftu 

með fjötrunum og enn aðrar hrundu þeim.40 
 

Eiris sazun idisi, sazun hera duoder 
suma hapt heptiudun, suma heri lezidun 
suma clubodun umbi cuoniouuidi: 
insprinc haptbandun, inuar uigandun  

 
Eitt sinn settust dísir, settust hér og þar,/ 
sumar spunnu fjötra, sumar heftu heri. 
Sumar hrundu fjötrum af hraustum — 
Úr hlekkjunum! Undan óvinunum! 

(Ingunn Ásdísardóttir 2007:112–113, þýðingin er Ingunnar).  

 
Sé litið nokkru fjær, til grískrar goðafræði, eru þaðan þekktar þrjár örlagagyðjur sem 

einu nafni nefnast moirur. Þær hafa nöfn eins og þær norrænu; heita Klóþó, Lakkesis 

og Atrópis. Þýðing nafnanna er sérlega áhugaverð í tengslum við norræna goðafræði, 

því Klóþó merkir „sú sem spinnur“, Lakkesis „sú sem ákveður hlutskipti manna“ og 

                                                
39  Að minnsta kosti er hann á þeirri skoðun í riti sínu Viking Poems on War and Peace sem hann gaf 
út árið 1991. í Neðanmálsgrein í bók Bek-Pedersen, sem kom út árið 2011 kemur þó fram að hann hafi 
tjáð henni í einkasamtali að hann hafi skipt um skoðun og taldi þá, árið 2011 að vefnaður Darraðarljóða 
sé í raun galdur enda þarf eitt ekki að útiloka annað.  
40  Merseburgsæringarnar eru tvær fornháþýskar særingaþulur sem varðveist hafa í handriti frá 10. öld, 
en eru taldar mun eldri. Þær eru líklega elstu norðurevrópsku textaheimildirnar sem vísa til kvenlegra 
norrænna goðmagna (Ingunn Ásdísardóttir 2007:112–113; Bek-Pedersen 2011:148–149). 
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Atrópis „sú, er eigi verður afstýrt“ (Jón Gíslason 1944:167). Í Ilíonskviðu er einnig sagt 

frá mikilli örlaganorn eða skapanorn, sem spann lífsþráð Hektors við fæðingu hans 

(Ilíonskviða 1949:489). Myndin af hinum spinnandi örlaganornum virðist hafa birst 

mun skýrar í grískum sögum en norrænum, þar sem spuninn, sem oft hefur verið talinn 

einkennisiðja örlaganornanna, er furðu fjarverandi.  

 En spuni og vefnaður er ekki það sama, ekki fremur en nornir og valkyrjur, og hér 

verður því slegið föstu að vefandi valkyrjur finnist hvergi nema í Darraðarljóðum. 

Vefur þeirra er galdur, þær vefa og kveða um leið og töfra með þessu tvennu fram gang 

orustunnar, hverjir lifa og hverjir falla. Handverk þar sem óunnu hráefni er breytt í 

flókinn hlut, þráð, klæði eða skrautborða er galdur í sjálfur sér og ekki langsótt að telja 

að með því sé hægt að breyta gangi atburða eða jafnvel stjórna lífi og dauða. Spuni er 

mun algengari í kvæðum og sögum, en spuni og vefnaður eru nátengd iðja, sem tengist 

umbreytingu. Annars vegar er óunninni ull eða líni breytt í þráð, hins vegar er 

þræðinum breytt í klæði (sjá t.d. grein Bek-Pedersen um mun á spuna og vefnaði í 

goðsögum (2006)). 

 Atvik tengt vefnaði sem vert er að athuga nánar, er að finna í Jómsvíkingasögu. 

Þar segir frá draumi Ingibjargar Óttarsdóttur jarls af Gautlandi, á brúðkaupsnóttina, en 

hún hafði verið gefin Pálni Tókasyni, bróður Áka sem Haraldur konungur Gormsson 

hefur fellt skömmu áður. Hana dreymir fyrir láti konungs:  

 
Þat dreymdi mik“ segir Ingibjörg, „at ek þóttumst hér stödd vera á þessum bæ, sem nú er 
ek. Ek þóttumst uppi eiga vef. Þat var línvefr ok var grár at lit. Mér þótti kljáðr vefrinn, 
ok var ek at, ok vaf ek, ok var lítit á ofit, at því at mér þótti, ok þá er ek sló vefinn, þá 
féll af kljárinn einn af miðjum vefnum á bak, ok tók ek upp, ok sá ek at kljárnir váru 
ekkert annat en mannahöfuð ein. 

 
Hún tók upp eitt höfuðið sem af hafði fallið og þá kom í ljós að það var höfuð Haraldar 

konungs Gormssonar (Flateyjarbók I 1944:170). Hér eru augljós tengsl við vefnað 

Darraðarljóða; ofinn er grár vefur, reyndar úr líni en ekki innyflum manna, og 

mannshöfuð eru höfð fyrir kljásteina. Hausaveiðar virðast þó fremur hafa tíðkast með 

Írum, og í Orkneyinga sögu segir frá því að Sigurður jarl Hlöðvisson, sá hinn sami og 

lét lífið í Brjánsbardaga og átti töframerki, safnaði hausum óvina sinna, að því er 

virðist að írskum sið og „festi við slagálar til ágætis sér“, en slagál (eða - ól) er hnakkól 

(1965:9).41 

                                                
41  Í neðanmálsgrein á sömu síðu er skýrt frá því að víða í írskum hetjusögum sé sagt frá hausaveiðum 
og að Norðurlandamenn hafi lært þennan sið af þeim. Þar er einnig minnt á að Þorbjörn öngull flutti 
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5.2.2 Vefur darraðar 
 

Kenningin „vefur darraðar“, sem fyrst kemur fram í öðru vísuorði fjórðu vísu er 

þekktasta kenning kvæðisins og það orðasamband sem hefur gefið kvæðinu nafn á 

síðari tímum. Kenningin hefur reyndar þegar verið nefnd og er aðeins að finna á 

einum öðrum stað, í Höfuðlausn Egils Skalla-Grímssonar eins og rætt var hér að 

framan. Orðið „darÄð“ hefur því einnig áður borið á góma, það var til í engilsaxnesku 

10. aldar í merkingunni spjót og nokkuð víst að Egill hafi þekkt þá merkingu orðsins, 

orðið dörr eða dörruður merki því líklega spjót í því kvæði.  

 Tæpt hefur verið á þeirri hugmynd að „vefur darraðar“ sé gunnfáni eða merki 

sem borið var fyrir konungum í hernaði. Í Orkneyinga sögu og í írskum sögnum eru 

slík merki gjarnan gædd töframætti. Sigurður Orkneyjajarl átti slíkt töframerki sem 

var ofið af móður hans, Eðnu dóttur Kjarvals Írakonungs sem var fjölkunnug og hafði 

gert merkið af allri sinni kunnáttu: „Merkit var gÄrt af miklum hannyrðum og 

ágætligum hagleik; þat var gÄrt í hrafns mynd, ok þá er vindur blæs í merkit, þa var 

sem hrafn beindi fluginn.“ (Orkneyinga saga 1965:25). Merkið var þeirrar náttúru að 

Sigurður hafði sigur í öllum orustum en merkisberar hans týndu lífinu. Sagt er frá 

Brjánsbardaga í örstuttu máli í Orkneyinga sögu og tengist það merkinu en mun 

ítarlegar er svo sagt frá hvoru tveggja í Njálu (1954:451–452). Enginn vildi bera 

merkið og því greip Sigurður jarl það sjálfur og fékk þar bana „en Sigtryggur 

konungur flýði. Brjánn konungur fell með sigri og gagni“ (Orkneyinga saga 1965:27).  

 Greinilegt er að írskar sagnir af töframerkum hafa því verið þekktar hér á landi. 

Anne Holtsmark hefur bent á augljós líkindi þessarar frásagnar við írska sögn, þar 

sem segir frá stríðsvættinni Bodb sem sést í líki kráku fyrir bardaga og á meðan þeim 

stendur, en krákur og hrafnar eru náskyldir fuglar og virðast hér hafa svipuð hlutverk 

(Holtsmark 1939:85–93). Í gelísku er til orðið mórenglaim sem þýðir „hinn mikli 

vefnaður stríðs (the great woof of war)“ og kemur fram í ljóði frá upphafi 10. aldar 

(Kershaw 1922:117).  

 Langsennilegast er að orðasambandið „vefur darraðar“ hafi sömu merkingu í 

Höfuðlausn og í Darraðarljóðum, hvort sem það er vefur sem myndast þegar mörg 

spjót eru á lofti eða merki af því tagi sem Eðna konungsdóttir óf og hafa þá verið fest 

á spjótsköft. Merki koma fyrir í fleiri sögum. Í Völsunga sögu (1943:21) segir: 
                                                                                                                                       
höfuð Grettis með sér eftir víg hans (Grettis saga 1936:263–264) og frá svipuðum aðförum er sagt 
bæði í Fóstbræðrasögu og Bjarna sögu Hítdælakappa.  
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„[Sinfjötli stendur með] spjót í hendi með ágætligu merki […]“ sem rennir stoðum 

undir að merkin sem menn báru í hernaði hafi verið fest á spjótsköftin.  

 Ýmsir fræðimenn hafa ritað um orðasambandið. Klaus von See, sem skrifaði um 

Darraðarljóð (DasWalkürenlied) árið 1959, og Eiríkur Magnússon telja að „vefur 

darraðar“ tákni vef spjótsins eða spjótanna sem fléttast saman á þéttu flugi í eina átt, 

(Eiríkur Magnússon 1910:6). Von See er reyndar á því að valkyrjurnar taki líka 

beinan þátt í bardaganum og að kvæðið allt, sérstaklega eftir inngangsvísurnar þegar 

vefurinn er undirbúinn, sýni það. „Vindum, vindum vef darraðar“ sé þannig frekar 

heróp og hvatningaróp en að vefurinn sé undinn upp og þótt hér sé vissulega tenging 

við vinnusöng séu valkyrjurnar beinlínis staddar á vígvellinum en ekki við vefstaðinn 

(von See 1959:9–11). R.G. Poole tekur undir skýringu Eiríks Magnússonar og Klaus 

von See og tengir við Höfuðlausn, að „vefur darraðar“ sé þétt röð spjótskafta sem sé 

áberandi við upphaf og í hita bardagans (Poole 1991:129). 

 Hér verður helst komist að þeirri niðurstöðu að „vefur darraðar“ þýði allt í senn; 

merki fest á spjótskaft, vefinn sem fljúgandi spjótin myndi í loftinu og ekki síst sjálfan 

bardagann sem kveðið er um í kvæðinu, „vindum, vindum vef darraðar“ geti því þýtt 

að valkyrjurnar vefi framgang bardagans eftir því sem fram vindur. Svo aftur sé horft 

til bardaga Sigmundar og Lyngva konungs í Völsunga sögu stendur þar: „Margt spjót 

var þar á lofti ok örvar. En svá hlífðu honum hans spádísir, at hann varð ekki sárr.“ 

Spádísir þessar hafa einkenni fylgja eða jafnvel valkyrja sem verja hann í bardaganum. 

Hann fellur ekki fyrr en maður sem hefur öll einkenni Óðins gengur í bardagann „með 

síðan hött ok heklu blá. Hann hafði eitt auga ok geir í hendi“ (1943: 25–26). Hér 

virðist um svipaða hugmynd að ræða, mörg spjót eru á lofti sem vefa jafnvel 

bardagann og spádísirnar verja hetjuna ungu svo hann verður ekki sár. Óðinn kemur 

svo á vettvang og tekur völdin af spádísunum. Hér koma því fram svipaðar hugmyndir 

og í Darraðarljóðum án þess þó að Óinn taki af þeim völdin. Þessum kafla um „vef 

darraðar“ er rétt að ljúka á frásögn úr Cogadh, eða Bardaga Íra við útlendingana, sem 

sagt var frá og vitnað var í, í köflum I.5 og I.6, hér í enskri þýðingu: 

 
… and ten banners over them, of red, and of yellow, and of green, and of all kinds of 
colours; together with the everlasting, variegated, lucky, fortunate banner, that had 
gained the victory in every battle and in every conflict and in every combat: by which 
seven battles had been gained before that time, namely the gold-sprangled banner of 
Fergal Ua Ruairc […] (Cogadh 1867:157). 
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Brjánn sem liggur á bæn á meðan á bardaganum stendur spyr aðstoðarmann sinn 

þrisvar um hvernig merki Murchards, sonar hans standi, sem undirstrikar mikilvægi 

þess í bardaganum. Fyrst er merki Murchards sagt standa keikt og margir falli í 

kringum það. Næst þegar Brjánn spyr er merkið enn uppistandandi en hefur færst til 

og er nú atað blóði. Í síðasta skipti er merkið fallið og báðir herir illa leiknir. Þannig 

er hægt að lesa gang bardagans af því hvernig merki þeirra standa. Fallið merki er því 

birtingarmynd tapaðs bardaga. 

 

 

5.3 Örlög, orðuð og sungin 

 

Orð vógu þungt á íslenskum miðöldum, bæði fyrir og eftir kristnitöku, hvort sem árið 

var 1014 eða 1280. Lög þjóðveldisins voru fyrst skráð snemma á 12. öld en þau eiga 

uppruna sinn í hinni munnlegu hefð, þegar lög voru sögð af munni fram á Alþingi og 

þurfti þrjú sumur til að ljúka þeirri framsögu. Í Grágás, lagasafni íslenska 

þjóðveldisins, sem var í gildi þar til Járnsíða leysti það að hólmi árið 1271 (Saga 

Íslands III 1978:41) er að finna lög um mátt orða og kveðskap af ýmsu tagi. 

Uppflettiorð honum tengd í Grágás, eru t.d: lastmæli, mansöngur, níð, orð og 

víðáttuskáldskapur. Um skáldskap segir:  

 
Hvortki á maður að yrkja um mann lof eða löst. Skal-a maður reiðast við fjórðungi vísu 
nema lastmæli sé í. Ef maður yrkir tvö orð, en annar önnur tvö, og raða báðir samt um, 
og varðar skóggang hvorumtveggja. En ef eigi er háðung í, þá varðar þriggja marka 
útlegð. Nú yrkir maður fleira um, og varðar það fjörbaugsgarð þótt eigi sé háðung í.  

 
Bálkurinn er mun lengri og ýmis tilbrigði talin upp við það með hvaða hætti 

skáldskapur getur verið saknæmur. Ef maður yrkir níð eða háðung um konunga; ef 

maður yrkir mansöng um konu, og misjöfn viðurlög eftir aldri hennar; ef maður 

kveður skáldskap til háðungar manni, þótt um annan mann sé ort; ef maður yrkir 

víðáttuskáldskap varðar það skóggang (Grágás 1992:273–275). Orð hafa merkingu og 

skapa merkingu. Það sem hefur verið orðað er þar með orðið, það sem eitt sinn hefur 

verið orðað verður ekki tekið aftur. Lagagreinar um sekt sem fylgdi því að orða 

ósegjanlega hluti, yrkja mansöngva, væna karlmenn um ergi o.s.frv. eru til vitnis um 

það og varðar skóggang. Og orðaðar forspár eða formælingar voru vitnisburður þess 

að það sem sagt hafði verið yrði, ekki var aftur snúið. Hið orðaða er óumflýjanlegt. 
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Væru orðin sett saman í vísu varð vægi þeirra enn meira og má ætla að orð hafi vegið 

þeim mun þyngra sem meiri viðhöfn fylgdi þeim og flutningi þeirra. Kveðin vísa eða 

kyrjuð hefur sennilega verið enn hættulegri en vísa tautuð fyrir munni sér.42 

 Bæði í fornaldarsögunni Örvar-Odds sögu og Íslendingasögunni Vatnsdæla sögu 

er að finna frásagnir af því að menn hafi frábeðið sér spár völva og reiðst þeim fyrir 

að leggja á þá þegar spárnar höfðu verið orðaðar. Örvar-Oddur var ekki blótmaður 

mikill en trúði á mátt sinn og megin. Völvan Heiðr er fengin til veislu hjá Ingjaldi 

fóstra Odds en hún fer um með flokk fimmtán sveina og fimmtán meyja með sér. 

Völvan segir öllum viðstöddum hvað muni gerast í framtíðinni og spáir mönnum 

sæmd og virðingu. Þegar hún ætlar að spá fyrir Oddi þar sem hann liggur á fleti, 

bregst hann illa við: „Þat er rétt, sem þér sýnist, at þetta er maðr ok þar sá maðr, at þat 

vill, at þú þegir sem skjótast ok fleiprir eigi um mitt ráð, því at ek trúi eigi því, sem þú 

segir.“ Völvan kveður þá vísur undir fornyrðislagi, þar sem hún segir örlög Odds og 

spáir fyrir um langlífi hans og að lokum dauða. Hann bregst ókvæða við: „Spá þú allra 

kerlinga örmust um mitt ráð“ og slær til hennar með sprota og blóðgar hana. Þótt 

Oddur sé ekki blótmaður, trúir hann greinilega á mátt orðanna og að það að orða 

forspána verði til þess að hún komi fram. Það er því eins og örlögin fullnist ekki, komi 

ekki fram nema þau séu orðuð. Oddur fær líka sinn spádóm í kvæði sem gerir 

spádóminn mun áhrifameiri. Flokkurinn sem fylgir völvunni Heiði er athyglisverður 

og bendir til að hér hafi farið fram einhver athöfn eða ritual, seiður eða galdur, við 

spádómana (Örvar-Odds saga 1943: 286–289). Hann minnir á þær konur sem 

Þorbjörg lítilvölva þurfti að hafa í kringum sig til að geta sett fram sína spá í Eiríks 

sögu (Eiríks saga rauða 19:207; sjá kafla 6.3, Um seið).  

 Hitt dæmið um áhrifamátt orða völvu er úr Vatnsdæla sögu þar sem annar 

Ingjaldur sem einnig hefur fóstrað aðalsöguhetjuna efnir til veislu. „Þeir Ingjaldr efna 

þar seið eptir fornum sið, til þess at menn leitaði eptir forlÄgum sínum. Þar var komin 

Finna ein fjÄlkunnig. [...] Hon spáði hverjum eptir því sem gekk, en þat var nÄkkut 

misjafnt, hversu hverjum líkaði.“ Ungu mennirnir, Ingimundur og Grímur ganga ekki 

fyrir Finnuna en hún vill samt segja þeim forlög sín og gerir það. Ingimundur reiðist 

en stillir sig um að slá til hennar (Vatnsdæla saga 1939:28–30). Mikil líkindi eru við 

frásögnina í Örvar-Odds sögu nema hér er völvan af samískum uppruna, sem gæti 

gefið spá hennar meira vægi. Spá sem er orðuð er óumflýjanleg, þótt völvan sé hér ein 
                                                
42  Hér má benda á tengsl sagnarinnar „að verða“ og nafnorðsins „orð“. Sjá viðtengingarhátt þátíðar 
sagnarinnar sem rennir stoðum undir þetta. Þótt e-ð yrði < orð. 
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á ferð án aðstoðarfólks og engin vísa fylgi. Ekki þarf að orðlengja það að spáin kemur 

vitaskuld fram í báðum sögunum. Helga Kress hefur túlkað báðar þessar sögur sem 

dæmi um átök hverfandi kvennamenningar, völvurnar eru báðar gamlar og menning 

ungra karla er að taka yfir. Karlarnir í báðum sögunum eru ungir og trúa á mátt sinn 

og megin en segjast ekki hafa trú á hindurvitnum gamalla kerlinga þótt viðbrögð 

þeirra gefi annað til kynna. Í báðum sögunum eru völvurnar beittar ofbeldi og lítið 

gert úr þeim en samt eru það orð þeirra, spádómurinn og hræðsla söguhetjanna við 

hann sem er drifkraftur sagnanna (Helga Kress 1993:40–43).  

 Valkyrjur Darraðarljóða hafa með orðum sínum og verkum vald til að ákveða 

hver lifir og hver deyr í bardaganum. „Þær segja: „vel kváðu vér um konung ungan“ 

og hafa því átt sinn hlut í velgengni konungsins áður en að þessum bardaga kom og 

þær liggja heldur ekki á liði sínu í þetta skipti. Orð þeirra stjórna því hvernig honum 

muni farnast. Í seinni helmingi 10. vísu er svo sá sem á hlýðir, þ.e. Dörruður, hvattur 

til að segja frá atburðunum, „en hinn nemi, / er heyrir á / geirfljóða hljóð, / og gumum 

segi!“ Hann á að segja mönnum frá því sem valkyrjurnar hafa kveðið og ofið – og um 

leið frá niðurstöðu bardagans, því með kvæðinu hefur útkoma bardagans verið 

ákveðin, hún er óumflýjanleg. 
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6. Um yfirnáttúru  

 
Rætt hefur verið um hinar margvíslegu hliðar Darraðarljóða hér að framan: um 

bragarhátt kvæðisins og efni, merkingarbær lesbrigði voru greind, staða þess innan 

Brennu-Njáls sögu athuguð og reynt að meta hvort frekar sé hægt að skilgreina kvæðið 

sem leiðslu en sýn eða opinberun. Einnig hefur verið hugað að goðsögulegum 

bakgrunni kvæðisins og annarra kynjakvæða. Hið yfirnáttúrlega hefur með einhverju 

móti verið umfjöllunarefnið meðfram annarri nálgun, án þess að hugtakið 

„yfirnáttúra“ hafi verið rætt sérstaklega. Sýnir, kristnar sem heiðnar hljóta að falla 

undir yfirnáttúrlega reynslu og sú sýn sem Dörruður varð vitni að er þar á meðal. 

 Í þessum kafla verður hin yfirnáttúrlega reynsla í brennidepli. Hvað sá Dörruður 

og hvernig sá hann það? Sá hann raunverulegan atburð; fornan seið sem framin var á 

sömu stundu og bardaginn á Uxavöllum fór fram – og seiður hlýtur að falla undir 

skilgreiningu á stefnumóti við hið yfirnáttúrlega – eða vitraðist honum einstök sýn – 

opnaðist glufa milli tveggja vídda þar sem glitti í verur af öðrum heimi – eða jafnvel 

frá öðrum tíma? Vitnisburður Njálu sjálfrar og annarra sagna sem skráðar eru á sama 

tíma er eindregið sá að slíkt hendi gjarnan þegar mikið liggur við og æðri máttarvöld 

eða verur ættaðar úr heiðinni forneskju hafi iðulega varað fólk við yfirvofandi hættum, 

verið fyrirboðar þeirra. Á slík dæmi var bent í Íslendinga sögu og sýn piltisins 

Hildiglúms á undan Njálsbrennu er af þessum toga. Í þessu tilfelli var það þó ekki 

raunin – það sem Dörruður sá var af öðru tagi – valkyrjurnar slógu vefinn og kyrjuðu 

söng sinn á sama tíma og bardaginn fór fram og knúðu hann jafnvel áfram. Og 

valkyrjurnar, sjálfar dauðagyðjurnar, báðu hann að greina mönnum frá sýninni.  

 

* 

 

Yfirnáttúran getur birtist á margan hátt og skilgreining á því yfirnáttúrlega hefur tekið 

breytingum í aldanna rás. Náttúrufyrirbæri sem nú eru skýrð útfrá lögmálum 

vísindanna fylltu áður flokk hinna yfirnáttúrlegu fyrirbæra, jarðskjálftar, skriðuföll og 

skæðar sóttir voru til vitnis um yfirvofandi átök og illsku mannanna, eldfjöllin dyr 

helvítis, á sjóðandi hverum syntu hverafuglar, í fjörum voru fjörulallar og önnur 

varasöm skrýmsl og í vötnum bjuggu nykrar – og allt var fellt í einn flokk; jafnt 

fyrirbæri sem auðvelt er að útskýra og festa hendur á og hið gagnstæða. Læknisfræði 
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var lengi að hluta til galdrar – bjargrúnir og limrúnir Sigurdrífumála eru til marks um 

það og kallast á við að smákver með Margrétarsögum voru notuð við fæðingahjálp allt 

fram á 19. öld (Ásdís Egilsdóttir 1999:241; Jón Steffensen 1965: 14–20) Fólk sem 

lagði stund á lækningalist var brennt á báli víða um Evrópu allt fram á 17. öld. Þannig 

voru skil milli hins náttúrlega og útskýranlega og þess yfirnáttúrlega fremur óljós langt 

fram eftir öldum og sýn fólks á veruleikann önnur, bæði á heiðnum og kristnum 

miðöldum – allt hafði tilgang og allt innan hins þrönga hrings sem fólk lifði í myndaði 

eina heild en á jaðrinum og utan hans var óreiðan sem þurfti að halda úti með 

einhverjum ráðum. Hið yfirnáttúrlega af öllu tagi var utan hringsins en þó hluti 

heimsmyndarinnar og því raunverulegt. Á þessu varð varla breyting fyrr en með 

upplýsingunni á 18. öld og síðar enn frekar með iðnbyltingunni á 19. öld þegar 

skynsemisstefnan tók völdin og úthýsti hinu yfirnáttúrlega sem óvísindalegum 

hindurvitnum sem ekki voru til nema sem hjátrú, það er að segja, hliðartrú. 

Trúarbrögðin sem áður voru miðlæg og réðu heimsmyndinni, færðust út á jaðarinn og 

við tóku ný trúarbrögð, vísindatrú nútímans. Hugmyndin um hinar löngu miðaldir sem 

sett var fram af sagnfræðingnum Le Goff tekur mið af þessu, að ákveðin samfella hafi 

verið í heimsmyndinni, allt frá miðju þarsíðasta árþúsundi, fram á 19. öld (Le Goff 

2006:9–18).43 

 Í þessum kafla verður tæpt enn frekar á nokkrum þeim yfirnáttúrlegu fyrirbærum 

sem skipta hér máli; fyrst verður rætt um blóðregn sem fellur tvisvar í Darraðarljóðum 

og textanum umhverfis þau; þá mörk milli heima sem geta birst með margvíslegum 

hætti; og síðan seið sem aðferð til að hafa áhrif á máttarvöldin, þ.e. tilraun til að 

mynda brú eða tengsl við hið yfirnáttúrlega.  

 

 

6.1 Blóðregn  

 

Eitt þeirra furðufyrirbæra sem setja mark sitt á Brjánsþátt er blóðregn sem bæði fellur í 

aðdraganda Brjánsbardaga og kveðið er um í Darraðarljóðum. Blóðregn er til sem 

veðurfræðilegt fyrirbæri og líklegt að þar sé að finna uppruna hins yfirnáttúrlega 

                                                
43 Hér er að sjálfsögðu átt við heimsmynd hins skólaða, veraldlega, vestræna manns. Í veröldinni eru 
margar heimsmyndir við lýði á sama tíma og bókstafstrúarmenn allra trúarbragða hafa þau enn í miðju 
sinnar heimsmyndar, hver svosem trúarbrögin eru. 
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blóðregns sagnanna – og ekki nema von að slíkt regn hafi verið talið slæmur fyrirboði 

hvar sem það féll enda virðist það brjóta gegn öllum náttúrulögmálum. Orsök hins 

rauða regns er fyrst og fremst talin sú að rauður sandur sem inniheldur járnoxíð og 

borist hefur með háloftavindum geti litað regn langt frá upphafstað sínum (Academic 

Press Dictionary of Science and Technology 1992:280).44 Í íslenskum fornum sögum 

verður blóðregnið þó varla skýrt með náttúrufræðilegum orsökum. Í Njálu kemur orðið 

blóðregn fyrir í aðdraganda Brjánsbardaga og í kvæðinu sjálfu, eins og rakið var hér 

að framan, en orðið benregn hefur sést framar í sögunni. Rétt fyrir Rangárbardaga 

þegar Gunnar Hámundarson vegur Þorgeir Otkelsson, kemur blóð á atgeir Gunnars: 

„Sá atburðr varð, er þeir riðu til Rangár upp, at blóð kom mikit á atgeirinn. Kolskeggr 

spurði, hví þat myndi gegna. Gunnarr svarar, ef slíkir atburðir yrði, at þat væri kallat í 

Äðrum lÄndum benregn; — „ok sagði svá ølvir bóndi, at þat væri fyrir stórfundum“ 

(1954:175). Í neðanmálsgein á sömu síðu í Fornritaútgáfu sögunnar er þetta túlkað 

sem blóðregn þótt blóðið falli aðeins á atgeirinn. Á eftir fylgdi það víg sem Njáll hafði 

varað Gunnar við að hann mætti aldrei vinna – hann skyldi aldrei höggva tvisvar í 

sama knérunn – en það réð örlögum hans. Hér er blóðið augljóslega illur fyrirboði. 

 Blóðregni í aðdraganda Brjánsbardaga svipar nokkuð til þess sem fellur í 

Eyrbyggju þar sem það markar upphaf Fróðárundra og tengist Þórgunnu hinni 

suðureysku og Þorgrímu galdrakinn, sem báðar eru vel fjölkunnugar. Blóði rignir á 

fólk í vöku á báðum stöðum og hið fyrrnefnda er öllu illskeyttara. Í Eyrbyggju sést 

fyrst dökkur skýflóki á lofti: 

[...] fylgði honum myrkr svá mikit, at menn sá eigi ór túninu á brott ok varla handa 
sinna skil; ór skýinu kom svá mikit regn, at heyit varð allt vátt, þat er flatt lá; flókann 
dró ok skjótt af, ok lýsti veðrit; sá menn, at blóði hafði rignt í skúrinni. 

 
Þetta blóðregn var ekki heitt, enginn brenndist og heyið þornaði allt nema það sem 

Þórgunna hafði verið að snúa. Hún veiktist og lést skömmu síðar úr torkennilegri sótt 

(Eyrbyggja 1935:140). Því virðist ljóst að regnið hefur verið sending til hennar frá 

Þorgrímu galdrakinn en ekki fyrir stórfundum eins og blóðið á atgeir Gunnars. Í 

aðdraganda Brjánsbardaga, þar sem víkingahöfðinginn Bróðir bíður ásamt mönnum 

sínum eftir því að bardaginn verði er blóðregnið öllu verra, því þar rigndi „blóði 

vellanda“ eða sjóðandi blóði:  

 

                                                
44 Blood rain, a reddish-colored rain involving the presence of dust particles containing iron oxide. 
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Þat var eina nótt, at gnýr kom mikill yfir þá Bróður, svá at þeir vÄknuðu allir ok 

spruttu upp ok fóru í klæði sín; þar með rigndi á þá blóði vellanda. Hlífðu þeir sér þá 

með skjÄldum, ok brunnu þó margir. Undr þetta helzk allt til dags. Maðr hafði látizk á 

hverju skipi. Sváfu þeir of daginn (Brennu-Njáls saga 1954: 446–7, sjá bls. 46 hér að 

framan). 

 Í fyrstu vísu Darraðarljóða, við undirbúning vefsins „rignir blóði“ (1.4) og í 

níundu vísu, þegar bardaganum er að ljúka, er allt orðið rauðlitað eftir blóðregnið og 

engu líkara en að valkyrjurnar hafi sungið hin dreyrugu ský á himininn:  
 
   Nú er ógurligt 
   um að litask, 
   er dreyrug ský 
  dregr með himni; 
  mun lopt litat 
  lýða blóði, 
  er sóknvarðar 
  syngja kunnu. 
 
Í Íslendinga sögu kemur blóðregn fyrir í að minnsta kosti tveimur draumum og 

draumkvæðum eins og rakið hefur verið hér að framan en blóðregn finnst hvorki í 

goða- né hetjukvæðum Konungsbókar eddukvæða og virðist ekki, þótt ekki verði það 

algerlega útilokað hér, vera komið úr norrænum goðsagnaarfi enda vísar Gunnar 

Hámundarson til annarra landa sem heimildar: „at þat væri kallat í Äðrum lÄndum 

benregn.“ Í gelískum sögum beitir stríðsvætturin Badb göldrum og sendir frá sér ský 

og skúrir með eldi og strauma af rauðu blóði, og hún þvær síðan af sér blóð og gor  

(Holtsmark 1939:78; Goedheer 1938:82–83). Blóðregn virðist ekki koma fyrir í 

Biblíunni eftir því sem orðaleit leiddi í ljós, en í grískri sagnahefð má sjá slíkt regn – 

eða áfall, t.d. í Ilionskviðu. Á undan þriðju orustu, má sjá að Seifur „sendi ofan úr 

uppheimsloftinu blóðlitaða daggardropa, því hann ætlaði að senda mörg hraust höfuð 

til Hadesarheims.“ (Ilionskviða 1949/1973:206). Þetta er skráð í 11. þætti, þar sem 

margir hraustir kappar særast og farast. Nokkru síðar í kviðunni, lætur Seifur „djúpa 

blóðuga dropa til jarðar til heiðurs syni sínum [Sarpedon], er Patróklus átti af lífi að 

taka í hinu jarðfrjóva Trójulandi...“ (1949/1973:325). Blóðregn þekkist einnig í 

engilsaxneskum sögum og kvæðum því blóði rignir til dæmis í Bjólfskviðu og víðar. 

Geoffrey of Monmouth greinir frá blóðregni sem hafi verið illur fyrirboði og féll á 

dögum Rivallos, sem var barna-barnabarn Lés konungs, engilsaxneskir annálar greina 

frá blóðregni sem virðist tengjast láti konunga, og fleiri dæmi eru nefnd. Í 
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Leinsterbókinni sem nefnd var hér að framan er greint frá blóðregni sem tengist 

stórum bardögum á Írlandi, og einnig segir frá slíku regni í skoskum annálum (Tatlock 

1914:442–447). 

 Blóðregn er því nærtækt dæmi um náttúrufyrirbæri sem hefur færst yfir á hið 

yfirnáttúrlega svið vega þess hversu óvenjulegt það er, en ekki síður vegna þess að 

rautt regn hlýtur að vekja óhug hvar sem það fellur og tengsl við mannsblóð og dauða 

nærtæk. Því eru regninu eignaðir eiginleikar forspár, það er tengt átökum og skæðu 

mannfalli og víða má sjá tengsl blóðregns við dráp konunga eða höfðingja og þeirra 

sona þótt það sé alls ekki einhlítt. Gunnar á Hlíðarenda hafði því rétt fyrir sér „at þat 

væri fyrir stórfundum.“ 

 

 

6.2 Um mörk  

 

Brennu-Njáls saga er margslungin og flókin og raunar margar sögur í einni, en meðal 

sterkustu þátta hennar frá upphafi til enda er velþóknun á hófi og jafnvægi. Hún lýsir 

því hvernig jafnvægi og ójafnvægi vega salt, hvernig jafnvægið er rofið, átök verða og 

hvernig jafnvægis er leitað á ný. Njála er ekki ein Íslendingasagna um þetta því slíkur 

jafnvægisdans er eitt aðalþema margra þeirra og víða í sögum og annálum má sjá 

furður og margvísleg önnur fyrirbæri sem tengjast náttúruhamförum, mannsköðum og 

yfirleitt öllu sem brýtur gegn hinu hversdagslega og æskilega jafnvægi. Í Íslendinga 

sögu Sturlungu og raunar Sturlungu allri, keyrir um þverbak, sú mynd sem þar er 

dregin upp er að átökin eru orðin eitt helsta einkenni samfélagsins og þótt í smærra 

sniði sé má segja að hefndarþorsti Kára Sölmundarsonar, sem leiðir hann um stóran 

hluta landsins í síðasta hluta Njálu og að lokum út fyrir landsteinana í leit að 

brennumönnum, raski jafnvæginu á svipaðan hátt. Jafnvægi er mikilvægt fyrir hvert 

samfélag og þegar útlit er fyrir að því sé ógnað eða það hefur verið rofið af manna 

völdum, taka mörkin milli heima að riðlast, menn sjá sýnir og tekur að dreyma 

furðulega drauma. Enda eru mörkin jafn viðkvæm og þau eru þýðingarmikil og lítið 

þarf til að raska þeim. 45    

                                                
45  Hugtakið mörk er þýðing á enska hugakinu liminality og oft er talað um liminal time. Orðið er 
komið úr latínu, limen og þýðir þröskuldur.  
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 Í Brjánsþætti Njálu er jafnvæginu misboðið, stórátök verða og það er athyglisvert 

hversu miklvæg þau virðast í heimi sögunnar – í huga sögumannsins. Brjánsbardagi er 

fyrst og fremst stríð milli hins írska yfirkonungs Brjáns og hins norrænna konungs 

Dyflinnar og fylgdarmanna hans. En átökin eru líka milli kristni og heiðni í 

einhverjum skilningi í hugarheimi sögunnar, um það vitna Darraðarljóð og aðrar 

furður kaflans. Þar falla fimmtán brennumenn, og segja má að hefndinni eftir 

Njálsbrennu ljúki að mestu með honum – Kári átti þó eftir að fella Kol Þorsteinsson, 

síðasta brennumanninn, í ónefndri borg á Bretlandi en eftir að þeir Kári og Flosi höfðu 

báðir gengið suður til Róms, sneru þeir aftur heim til Íslands og sögunni lýkur með 

heilum sáttum í kristnum anda. Brjánsbardagi og þátturinn allur er því eins og ris og 

hvörf undir lok sögunnar og segja má að þar með falli Njála að hinu klassíska 

byggingarmynstri.  

* 

 

Það sem fjallað hefur verið um á síðum þessarar ritsmíðar hefur meðal annars snúist 

um mörk í margvíslegum skilningi; mörk heiðni og kristni, fornaldar og miðalda, 

munnlegrar hefðar og ritmenningar og svona mætti lengi telja. Í þessum kafla verður 

haldið áfram að horfa á fyrirbærið mörk, en nú eru það mörk af öðru tagi. Mörk milli 

sumars og vetrar, dags og nætur eru raunveruleg tímamörk en þó um leið sá tími sem 

skilur að ólíka heima. Þetta er tíminn sem er hvorki/né, eða bæði/og og eins og glufa 

eða gátt geti þá opnast milli sviða á eins konar einskismannslandi. Þetta á einnig við 

um það sem gerist við helgiathafnir, á mótum hins helga og þess hversdagslega verður 

til ástand af svipuðum toga. Á slíkum mörkum hætta hin venjulegu og hversdagslegu 

lögmál að gilda, og allt getur gerst, töfrar og hið yfirnáttúrlega tekur völdin, verður 

sýnilegt í hversdagslegum heimi og átti enn frekar við á tíma þegar árstíðirnar voru 

taldar aðeins tvær og andstæðurnar því enn skarpari, myrkur – birta; innilokað líf 

andspænis því sem lifað var utandyra. Mörg dæmi eru um að hættulegt gat verið að 

vera á ferli á tímamótum af þessu tagi (Sjá kafla um dísir 87–90; í Egils sögu 

1933:107, Ynglinga sögu 1941:57–58 og Víga-Glúms sögu 1956:17–19; einnig 

Gunnell 2000). Veturnætur voru sérlega hættulegar, en áramót um vetrarsólstöður sem 

þegar jól voru haldin í fornum sið, vorkoma og sumarsólstöður leystu líka töfra úr 

læðingi og opnuðu yfirnáttúrlegum verum leið inn í þennan heim.  Enda var það svo 

að helgihald tengdist gjarnan þessum tímamörkum. Blót að veturnóttum og um 

sumarmál, og á sólstöðum að sumri og vetri tengjast öll mörkum af þessu tagi og hafa 



 112 

þá ekki síst snúist um það að særa fram gang sólar, tryggja að birtan sneri aftur, að 

jarðargróðinn kæmi aftur uppúr moldinni og að búa allt undir hinn myrka tíma – að 

hin eilífa hringrás lífsins héldist órofin. Mörkin voru hættuleg, allt gat gerst og væri 

ekki farið að fyrirmælum fróðustu manna var voðinn vís. Veturnætur, þegar myrkrið 

var í þann veginn að taka völdin virðast hafa verið sýnu hættulegri en mörk veturs og 

sumars, þegar birtan hafði aftur haldið innreið sína. Enda var þá glufa sem hvorki var 

vetur né sumar, þriggja nátta tímabil á mörkunum, sem gat leyst margt úr læðingi. 

Fylgjur, dísir eða valkyrjur á hestbaki, sem koma úr tveimur höfuðáttum eru ekki sýst 

á ferðinni á þessum tíma. Terry Gunnell hefur skrifað um dísablót að veturnóttum enda 

virðist fleiri heimildir vera að finna um þau, þótt sigurblót að vori séu einnig nefnd 

(Gunnell 2000:126–127, og áfram). Og mörk geta einnig verið milli svefns og vöku, 

draums og veruleika og seiður tengist því einnig slíkum mörkum. 

 

* 

 

Í Þiðranda þætti og Þórhalls, sem er hluti Ólafs sögu Tryggvasonar hinnar mestu, 

varð þessi atburður: „Þórhallr [sem] var maðr fróðr ok mjÄg framsýnn og var kallaðr 

Þórhallr spámaðr“ þiggur heimboð Halls á Síðu, sem er faðir Þiðranda – bróðir hans er 

því Þorsteinn sá sem slapp lifandi úr Brjánsbardaga. „Veizlan var búin að vetrnóttum. 

Kom þar fátt boðsmanna, því at veðr var hvasst ok viðgørðar mikið“. Þegar þeir menn 

sem þó komust til boðsins eru sestir að borðum segir Þórhallur:  

 
„Biðja vilda ek at menn hefði ráð mín um þat at engi maðr komi hér út á þessi nótt, því 
at mikil mein munu á liggja ef af þessu er brugðit; ok hverigir hlutir sem verða í 
bendingum gefi menn eigi gaum at, því að illu mun furða, ef nÄkkurr anzar til.“  

 
Um nóttina heyrist jódynur og svo er barið þrisvar að dyrum. Þiðrandi telur mikla 

skömm að fara ekki til dyra, boðsmenn gætu verið komnir seint og um síðir: 
 
Hann tók sverð í hÄnd sér ok gekk út. Hann sá engan mann. Kom honum þá þat í hug, at 
nÄkkurir boðsmenn mundi hafa riðit fyrir heim til bœjarins ok riðit síðan aptr í móti 
þeim er seinna riðu. Hann gekk þá undir viðkÄstinn ok heyrði at riðit var norðan á 
vÄllinn. Hann sá, að þar váru konur níu, og váru allar í svÄrtum klæðum og höfðu 
brugðin sverð í hÄndum. Hann heyrði ok, at riðit var sunnan á vÄllinn; þar váru ok níu 
konur, allar í ljósum klæðum ok á hvítum hestum. Þá vildi Þiðrandi snúa inn og segja 
mÄnnum sýnina. En þá bar at konurnar fyrr hinar svartklæddu og sóttu at honum, en 
hann varðist drengiliga. 
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Morguninn eftir fannst Þiðrandi særður til ólífis, en hann náði þó að greina frá því sem 

fyrir hann hafði borið. Hann lést svo sama morgun og var lagður í haug að heiðnum 

sið. (Biskupa sögur I 2003:121–124).  

 Hér má sennilega greina leifar af trú á örlagadísir eða fylgjur ættarinnar sem láta 

vanþóknun sína í ljós vegna yfirvofandi kristnitöku í landinu sem Síðu-Hallur faðir 

Þiðranda studdi; þær ganga í skrokk á syninum þannig að hann týnir lífinu. Konurnar 

eru bæði nefndar fylgjur og dísir í þættinum og dísarblót eru nefnd í öðrum sögum 

bæði á þeim tíma sem hann verður, að veturnóttum og um sumarmál. Talan níu kemur 

fyrir, níu konur eru í hvorum hóp en þá tölu ber oft á góma þar sem dísir og galdur eru 

annars vegar og er nærtækast að benda á umfjöllun um dísarblót í Uppsölum hér að 

framan. Dísirnar/fylgjurnar fara um á hestum eins og valkyrjur og drepa sjálfar með 

sverðum ef með þarf.  

 Margt tengir þáttinn við Njálu og rammafrásögn Darraðarljóða. Augljósastur er 

skyldleiki þeirra við valkyrjur sem koma á hestum og hverfa á þeim í norður og suður í 

eftirmála kvæðisins. En tengsl þáttarins við Njálu eru víðtækari en svo. Þiðranda er 

fyrst getið í Njálu, þar sem hann er talinn með sonum Halls: „ [...] ok Þiðrandi, þann er 

sagt er at dísir vægi.“ (1954:239) en hans er ekki talinn upp með afkomendum Halls í 

ættartölum Landnámabókar. Nafnið er þó í ættinni því móðir hans var Jóreiður 

Þiðrandadóttir, dóttir Þiðranda gamla Ketilssonar (Landnámabók 1986, Ættartölur XX 

og XXIII). Skýrt er frá dauðdaga hans í Njálu og sagt frá honum eins og 

sagnfræðilegri staðreynd. Atburðurinn verður á mörkum þegar hvorki er sumar né 

vetur, glufa milli vídda opnast og vættir fara á kreik sem geta gert fólki mein. Og hann 

varð um nótt, sem er alltaf hættulegri tími en dagurinn. Og loks gerist þetta á mörkum 

heiðni og kristni þannig að þetta er margslungin saga, með vísanir í ólíkar áttir. Hún er 

dæmisaga af átökum heiðni í líki hina dökkklæddu kvenna sem vilja ekki sleppa 

takinu á Þiðranda og kristninnar í líki hinna ljósklæddu kvenna, sem reyna án árangurs 

að koma til hjálpar, enda fer það svo að Þiðrandi andast í heiðni og er lagður í heiðna 

gröf. Þórhallur spámaður segir konurnar hafa verið fylgjur eða dísir þeirra frænda sem 

hafi vitað fyrir að kristnitakan var á næsta leiti og hafi með þessu látið vanþóknun sína 

í ljós enda var hlutur Síðu-Halls í þeirri atburðarrás ekki lítill. Hann er mikill 

áhrifavaldur í sögunni og er einn þeirra sem gekk hvað harðast fram í að koma kristni 

á í landinu. 46  

                                                
46  Sjá frásögn Njálu af kristnitökunni, í 100.-105. kafla (Brennu-Njáls saga 1954:255-272). 
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 Eiríkur Magnússon vill tengja þessa frásögn því að Þorstein Síðu-Hallsson, bróðir 

Þiðranda hafi komið með söguna af atburðunum sem tengdust Brjánsbardaga til 

landsins ásamt kvæðinu og hún sé því í Njálu komin frá Þorsteini eða afkomendum 

hans og hvor sagan um sig geti hafa haft áhrif á hina. Hvernig sem því hefur verið 

háttað eru augljós líkindi með atburði rammafrásagnar Darraðarljóða og árás dísanna 

á Þiðranda og Þorsteinn bróðir hans var annar þeirra Íslendinga sem sluppu lifandi úr 

bardaganum. (Eiríkur Magnússon 1910:4-5).  

 Öll þau dísarblót sem nefnd eru í sögum virðast fara fram í lokuðu rými, fjarri 

almenningi, og langflest verða að hausti. Sá atburður sem Dörruður verður vitni að inn 

um dyngjugluggann gerist líka í lokuðu rými, þótt árstíminn sé annar, en hann verður 

að vori, seint í apríl á hátíð sem tók yfir forna frjósemishátíð, á föstudaginn langa (degi 

sem merktur er dauðanum í kristni), rétt fyrir sjálfa upprisuhátíðina. Konurnar hverfa 

inn í dyngju sem oft var hálfniðurgrafin og Dörruður liggur á glugganum. Ekki er 

fyllilega ljóst hvort hann á ekkert að sjá, en geri það samt – þær biðja hann að minnsta 

kosti að segja frá því sem fyrir hann hefur borið. Dörruður er úti og horfir inn – en 

hinar dökkklæddu fylgjur Þiðranda þáttar koma að utan, úr myrkrinu og drepa dyra og 

eru því einnig að einhverju leyti tákn myrkursins og kuldans sem sækir að á þessum 

árstíma – tákn vetrarins sem kemur úr norðri, þaðan sem seiðkonur og karlar komu 

gjarnan. 

 Fylgjur eru nefndar í Njálu, þótt kyn þeirra sé ekki sérstaklega tilgreint en þær 

minna óneitanlega á fylgjurnar í sögunni af Þiðranda. Gunnar Hámundarson sleppur 

undan árás liðs þeirra Þorgeirs Starkaðarsonar og nafna hans Otkelssonar undir 

Þríhyrningi, því á þá kemur svefnþungi, „ok máttu þeir ekki annat en sofa“. Á meðan 

getur Njáll ekki sofið en sér sýn: „Margt ber nú fyrir augu, [...] ek sé margar fylgjur 

grimmilegra óvina Gunnars, ok er þó nokkurt undarliga: þær láta ólmliga ok fara þó 

ráðlausliga“ (1954:170). Þótt fylgjur þessar séu ekki kyngreindar er ekki úr vegi að 

gera ráð fyrir að þær séu af svipuðum toga og þær sem urðu Þiðranda að bana um 

veturnætur. 

 

6.2.1 Sigurblót um sumarmál  
 
Er mjög fjarstæðukennt að maður, sem við getum kallað Dörruð, hafi í raun og veru 

orðið vitni að þessu öllu? Hann hafi séð hópreið tólf manna sem síðan hverfa inn í 

dyngju, taka á sig mynd valkyrja og fremja seið af einhverju tagi þar sem blóð úr 
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fórnardýrum, jafnvel mönnum, hefur gegnt stóru hlutverki? Og eftir að blótinu lýkur 

hafi þátttakendur þess riðið í hópum í gagnstæðar áttir, í norður og suður. Oft er erfitt 

að vita hvar hið náttúrlega og „eðlilega“ endar og yfirnáttúran tekur við – því sjálfu 

blótinu, seiðnum, hlýtur að fylgja yfirnáttúra og tenging við einhvers konar 

handanheima – með seiðnum er reynt að byggja brú á milli þessara tveggja heima, 

þess hversdagslega og hins yfirnáttúrlega sem oftast er ósýnilegt en þó alls ekki alltaf 

eins og hér sést. Mörg minni sem þurfa frekari athugunar við koma hér fram, en að 

auki er tímasetning atburðarins í dymbilviku áhugaverð, og þarfnast frekari skoðunar. 

 Þótt hæpið sé að líta á skrifaðar sögur frá 13. öld sem óskeikul heimildarit um 

heiðna siði eru þau þó þær heimildir sem við eigum til, og eru vitni um hugmyndir og 

minningar þeirra tíma manna um forna siði og trúarbrögð sem varðveist hafa með 

þjóðinni í munnlegum sögnum og sem hluti heimsmyndarinnar, hafa tekið 

breytingum í tímans rás og ratað síðan í einhverri mynd inn í ritheimildir aldarinnar. 

Hugmyndirnar sem ritheimildirnar varðveita eru því ekki síður mikilvægur 

vitnisburður um heimsmynd 13. aldar fólks og hvernig hún varðveitir þessar 

minningar. Því verður litið til þeirra í þeim tilgangi að grennslast fyrir um það sem 

geti hafa verið þarna á seiði.  

 

* 

 

Í Ynglingasögu – hinu goðsögulega upphafi Heimskringlu – sem hefur verið skráð í 

upphafi 13. aldar, segir frá því þegar Óðinn setti lög í landi sínu. Eitt af því sem hann 

tilgreindi var hvenær blóta skyldi: „Þá skyldi blóta í móti vetri til árs, en at miðjum 

vetri blóta til gróðrar, hið þriðja að sumri, þat var sigurblót.“ (Heimskringla 1941:20). 

Það sem hér skiptir helst máli er „hið þriðja [blót] að sumri“, sigurblótið.  

 Kaþólska kirkjan hafði þá stefnu við trúboð í Evrópu miðalda að heppilegra væri 

að yfirtaka heiðnar hátíðir en að útrýma þeim. Til er latneskt hugtak, Interpretatio 

Christiana (hin kristna túlkun) sem nær yfir þetta: Trúarhátíðir, helgir staðir og siðir 

voru yfirtekin af kirkjunni, þar sem líklegt þótti að betur gengi að fá fólk til að beygja 

sig undir hana með því móti en með ofbeldi og eyðileggingu helgistaða, þótt 

vissulega hafi þeirri aðferð einnig verið beitt. Gregoríus páfi I. sem var við völd frá 

540-604 ræddi þetta í bréfi sem varðveitt er í Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 

(106–109) hinni ensku kirkjusögu Beda prests, og var skrifað Mellitusi biskup, sem 

sendur var af Gregoriusi mikla til að kristna Engilsaxa. Hann taldi að betur myndi 
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ganga að snúa fólki til kristni, ef ytra form eldri trúarbragða þeirra fengi að haldast. 

Því voru kirkjur reistar á fornum hofstöðum og annars staðar þar sem helgi var á, og 

stórhátíðir eins og jól og páskar, haldnar á þeim tíma sem áður tilheyrði fornum 

trúarhátíðum og þannig tengdar þeim. 

 Ólafur Tryggvason tók þetta uppá sína arma við kristnun ríkis síns og 

áhrifasvæða eins og kemur fram í Ágripi af konungasögum:  
 

… [O]k á þeim fimm vetrum, er hann bar konungs nafn í Nóregi, kristnaði hann fimm 
lÄnd: Nóreg ok Ísland ok Hjaltland, Orkneyjar ok it fimmta Færeyjar, ok reisti kirkjur á 
sjalf<s> síns hÄfuðbólum ok felldi blót ok blótdrykkjur ok lét í stað koma í vild við 
lýðinn hátíðardrykkjur jól og páskar, Jóansmessu mungát ok haustÄl at Mikjálsmessu.  
 (Ágrip 1984:22).  

 
Fólk hér á landi sem annars staðar á áhrifasvæðum kaþólsku kirkjunnar, hefur því 

haldið áfram að halda hátíðir á sömu tímamótum og áður, en nú undir hennar 

formerkjum. Páskahátíðin virðist því vera arftaki heiðins blóts sem fór fram á 

svipuðum tíma eins og fram kemur í Ágripi. Reyndar er ólíklegt að fornar hátíðir hafi 

dáið inn í hinar nýju strax á fyrsta árum og áratugum kristninnar og enginn veit hversu 

lengi blót í leynum hafa farið fram. Heimsmynd og hugmyndaheimur fólks breytist 

ekki svo glatt og ýmsir siðir sem fallið hafa undir heiðinn sið verið við lýði fram eftir 

öldum og margt smám saman tekið á sig form þjóðtrúar og yfirnáttúru. Þetta má lesa 

úr lögum frá því nokkuð löngu eftir kristnitöku – frá 12. öld. Í ákvæði Kristinna laga 

þáttar í Grágás sem Jón biskup Ögmundsson setti gegn heiðni, er að finna langan bálk 

með upptalningu á því sem sé bannað í þessu samhengi. Þótt það sé utan svið þessarar 

ritsgerðar er áhugavert að sjá hversu oft galdrarnir beinast að fé:  

 
Menn skulu trúa á einn guð og á helga menn hans og blóta eigi heiðnar vættir. Þá blótar 
hann heiðnar vættir, ef hann signir fé sitt öðrum en guði eða helgum mönnum hans. Ef 
maður blótar heiðnar vættir, og varðar það fjörbaugsgarð. Ef maður fer með galdra eða 
gerningar eða fjölkynngi. Þá fer hann með fjölkynngi, ef hann kveður það eða kennir 
eða lætur kveða að sér eða fé sínu, það varðar honum fjörbaugsgarð, og skal honum 
heiman stefna og sækja við tylftarkvið. Ef maður fer með fordæðuskap, það varðar 
skóggang. Það eru fordæðuskapir ef maður gerir í orðum sínum eða fjölkynngi sótt eða 
bana, fé eða mönnum. Það skal sækja við tylftarkvið. Menn skulu eigi fara með steina 
eða magna þá til þess að binda á menn eða fé manna. Ef menn trúa á steina til heilindis 
sér, eða fé, og varðar fjörbaugsgarð. (Úr „Kristinna laga þætti.“ Grágás. Lagasafn 
íslenska þjóðveldinsins 1992:19).  
 

Blót, galdrar, gerningar, fjölkynngi og fordæðuskapur er hér allt nefnt. Heiðni af ýmsu 

tagi hefur því varla verið með öllu útdauð í upphafi 12. aldar, og þá varla snemma á 
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þeirri 11. – en mögulega á seinni hluta 13. aldar. Hér er einnig athyglisvert að 

fjölkynngi og fordæðuskap er tekið sem sjálfsögðum hlut – að hægt sé að hafa áhrif 

með þessum hætti og fyrirkoma þannig mönnum og skepnum. Trúin á þennan mátt er 

því enn við lýði þrátt fyrir kristnun landslýðs og hinn kristna boðskap.  

 Tímasetning atburðanna, rammafrásagnar Darraðarljóða og Brjánsbardaga er því 

mikilvæg. Brjánsbardagi varð á föstudaginn langa, í aðdraganda páska, á tíma sem 

áður hafði tilheyrt helgihaldi annarra trúarbragða. Sé sagan tekin bókstaflega, getur 

Dörruður því allt eins hafa orðið vitni að hópreið til blóts við sumarmál, jafnvel 

sigurblóts af því tagi sem nefnt er í Ynglingasögu. Þótt það orð sé ekki nefnt í kvæðinu 

sjálfu koma þar fyrir orðin „sigurvefur“ og „sigurhljóð“ eða „-ljóð“. Í annarri vísu 

segir: „skulum slá sköptum / sigrvef þenna“ (2.9,10.) og fyrri helmingur 10. vísu 

hljóðar svo samkvæmt M.: „Vel kváðu vér/ um konung ungan / sigrhljóða fjÄlð, / 

syngjum heilar!“ Samkvæmt R. eru tvö síðustu vísuorðin „sigurljóða fjöld“, en Ga. og 

O. „sigurhljóða fljóð“: Allar þessar útgáfur bjóða uppá vangaveltur útfrá sigurblótinu; 

sigurhljóðin væru þá eins konar heróp eða sigurljóð, sigurljóðin eru mörg og sú 

síðastnefnda er einna skemmtilegust: að í Darraðarljóðum séu á ferð fljóð 

sigurhljóðanna, eða herópanna sem valkyrjurnar reka upp til sigurs hins unga konungs. 

Og þótt Ynglingasaga sé óáreiðanleg heimild um siði í heiðni, greinir hún frá því að 

sigurblót séu helguð stríðsguðnum Óðni og valkyrjur eru honum nátengdar; hér gætu 

því verið á ferð 12 þáttakendur í blóti í gerfi valkyrja, að fremja seið til sigurs í orustu. 

Það er þó augljóslega ríkjandi skoðun í sögunni að atburðurinn sem Dörruður verður 

vitni að hafi fremur verið sýn eða vitrun og sé þá um leið yfirnáttúrlegur á þann hátt 

fremur en sem blót eða seiður og býður uppá þá skýringu að söguritarinn hafi viljað 

gera lítið úr – eða ekki þekkt – sigurblót á þessum árstíma, þótt hann hafi vissulega 

þekkt söguna. Valkyrjurnar, athafnir þeirra og söngur vitrast því Dörruði í sögunni og 

er eins og hann sjái inni í annan heim. 

 

6.2.2. Sagnaminni á mörkum tveggja heima 
 

Í rammafrásögn Darraðarljóða er hægt að greina nokkur þjóðsagnakennd minni sem 

er að finna víða í íslenskum, evrópskum og jafnvel arabískum þjóðsögum og tengjast 

mörkum með einhverju móti og sum þeirra er einnig að sjá í Þiðranda þætti. Minnin 

eru: Maður verður vitni að því að hópur fólks kemur ríðandi og hverfur inn í leynistað; 
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maður í felum verður vitni að einhverju sem hann á ekki að sjá – t.d. helgiathöfn eða 

veisluhöldum, annars hljóti hann verra af. Tilbrigði við þetta mótíf er að sá sem sér 

atburðinn eigi síðar að skýra frá því sem hann sér; fólk ríður frá einhverjum atburði, í 

tvær höfuðáttir. Oft eru tveir eða jafnvel allir þessir liðir tengdir eins og reyndin er í 

rammafrásögn Darraðarljóða. Minni tengd blóðregni og örlagavefnaði hafa þegar 

verið nefnd og við má bæta hópreið yfirnáttúrlegra vera. 

 Í arabíska ævintýrinu af Alý Baba 47 og hinum fjörutíu ræningjum, liggur 

aðalpersóna sögunnar, sjálfur Alý Baba, á gægjum og sér ræningjana fjörutíu koma 

ríðandi. Þeir opna leynistað í kletti og hverfa þar inn. Alý Baba smyglar sér inn á eftir 

þeim og sér þá nokkuð sem hann á ekki að sjá, leynistaðurinn er geymsla fyrir þýfi og 

það sem hann sér er ránsfengurinn, gull og gersemar. Hann er kænn og kemst óséður 

út og nær að komast yfir hluta fjárins, og loks allt áður en yfir lýkur. Mörkin í þessari 

sögu eru ekki skýr en Alý Baba stígur þó inn í veröld sem er honum bönnuð og hann 

nær að leika á ræningjana sem eru þrátt fyrir allt þessa heims en ekki annars (Þúsund 

og ein nótt 2 1978:349–376).  

 Þessari sögu svipar um margt til íslenskra þjóðsagna af álfum og álfadansi, þar 

sem álfar leggja undir sig bæi á jóla- eða nýársnótt, og þar er að finna mótíf sem 

minnir á rammafrásögn Darraðarljóða. Sögurnar eru á þessa leið, með litlum 

tlbrigðum: Á einhverjum bæ hefur það gerst í nokkur ár, að sá sem er skilinn eftir til 

að líta eftir bænum þegar aðrir fara til aftansöngs, ýmist á jólanótt eða nýársnótt, finnst 

annaðhvort dauður eða sturlaður morguninn eftir. Einhver ofurhuginn býðst til þess að 

vera heima eða niðursetningur sem á engra kosta völ er neyddur til þess. Hann losar 

fjalir úr baðstofuþilinu og felur sig þar á bak við. Eftir stutta stund kemur fjöldi fólks 

sem er álfakyns og hefur með sér dýrindis borðbúnað og etur, drekkur og dansar alla 

nóttina. Þegar maðurinn á bak við þilið telur að skammt sé til dags, stekkur hann fram 

og æpir að dagur sé á lofti, við það skelfast álfarnir og rjúka út og gleyma að taka 

borðbúnaðinn með sér. Eftir þetta ber ekki á að menn séu drepnir eða ærðir á jóla- eða 

nýársnóttina á bænum. Tilbrigði við sögunar er þegar stúlka er látin vera heima. Hún 

situr oftast við lestur á rúmi sínu alla nóttina og ansar ekki þegar yrt er á hana. Hún 

felur sig ekki og er öllum sýnileg. Hún hreppir ekkert góss að lokum annað en það að 

hún heldur bæði lífinu og hreinleika sínum enda hefur hún ekki látið álfana glepja sig. 

(Íslenskar þjóðsögur I. Álfasögur, t.d. sögur bls. 119–126; Íslenskar þjóðsögur og 
                                                
47  Þessi ritháttur á nafninu er sá sami og á heimildinni sem hér er stuðst við, útgáfu Máls og 
menningar á þýðingu Steingríms Thorsteinssonar frá 1978. 



 119 

sagnir 1982:153–156) Skyldleikinn við rammafrásögn Darraðarljóða er nokkur þegar 

karlar eiga í hlut: Yfirnáttúrlegar verur koma aðvífandi, mennskur maður er á gægjum 

og sér þær athafna sig en ekki er ljóst hvort Dörruður á að sjá það sem fram fer eða 

ekki, hann er þó beðinn að skýra frá því sem hann varð vitni að áður en yfir lýkur. Hér 

má bæta því við að gersemarnar sem álfarnir skilja eftir sig, kallast á við þau auðæfi 

sem álfar og aðrar vættir skilja eftir á krossgötum hjá þeim sem sitja úti – og minnir á 

29. vísu Völuspár Konungsbókar, þar sem völvan sem hreppir „hringa og men, fé, 

spjöll spakleg og spáganda“ í sinni útisetu.  

 Ólafur Briem hefur athugað leifar heiðins siðar á kristnum tíma, sem séð gæti stað 

í þjóðsögum og sögnum: „En leifar heiðninnar voru víðar en í blótsiðunum. Miklu 

lífseigari voru þær hugmyndir sem engin dýrkun fylgdi. Sumar þeirra gátu tekið á sig 

nýjan búning og orðið langlífar í landinu“ (Ólafur Briem 1945:181). Jón Hnefill 

Aðalsteinsson tekur í sama streng í kaflanum „Þjóðtrú“ í ritinu Íslensk þjóðmenning: 
  

Norræn trú var fjölgyðistrú og umburðarlynd að ákveðnu marki og má ætla að forn 
þjóðtrú hafi lifað tiltölulega góðu lífi við þau trúarskilyrði. Þjóðtrúin sem slík virðist 
hafa verið hluti af hugmyndaheimi hinnar norrænu trúar en ekki í neinni andstöðu við 
trú á hina norrænu guði. Við kristnitöku var hinum fornu guðum rutt úr vegi en 
þjóðtrúin lifði áfram að einhverju marki í sömu veru og hún hafði gert. Er fram liðu 
stundir var hinum fornu guðum bætt í hóp þeirra fyrirbæra þjóðtrúar sem lifað höfðu af 
kristnitökuna (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988:345). 
 

Á öðrum stað leggur Jón Hnefill áherslu á að þjóðtrú geti verið mjög mismunandi eftir 

því hvar hún birtist, á ólíkum landsvæðum og samfélagslegu umhverfi. Þjóðtrú og 

hefðir sem flytjist milli svæða og landa taki því breytingum í samræmi við hið nýja 

umhverfi en hins vegar geti þjóðtrú sem hefur orðið til og mótast innan ákveðins 

umhverfis, haldist þar lítið breytt í langan tíma, þrátt fyrir einhverjar breytingar á 

aðstæðum (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1990:307). Í framhaldi af þessu telur hann að 

aðstæður á Íslandi hafi ekki breyst það mikið strax við kristnitökuna að forsendur hafi 

verið fyrir því að þjóðtrúin tæki miklum stakkaskiptum, heldur hafi, eins og nefnt er 

hér að ofan, orðið tilfærsla þar sem leifar heiðins átrúnaðar hafi flust yfir í þjóðtrúna, 

og orðið hluti af henni (1990:314).  
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6.3 Um seið  

 

„Dóttir Njarðar var Freyja. Hon var blótgyðja. Hon kenndi fyrst með Ásum seið, sem 

var VÄnum týtt“ (Ynglinga saga 1941:13). Nokkru síðar í Ynglingasögu kemur fram 

að það goð, eða sá ás sem hún kenndi seiðinn, var Óðinn.  

 
Óðinn kunni þá íþrótt, svá at mestr máttr fylgði, ok framði sjálfr, er seiðr heitir, en af því 
mátti hann vita ørlÄg manna ok óorðna hluti, svá ok at gera mÄnnum bana eða óhamingju 
eða vanheilendi, svá ok at taka frá mÄnnum vit eða afl ok gefa Äðrum. En þessi 
fjÄlkynngi, er framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi þótti karlmÄnnum skammlaust við at 
fara, ok var gyðjunum kennd sú íþrótt (Ynglinga saga 1941:19). 
 

Auðvelt er að túlka það sem valkyrjur Darraðarljóða gera sem seið; vefnaðinn, 

kveðskapinn og sönginn og ekki síst allt þetta á sama tíma. Valkyrjur, sem jafnan eru 

tengdar Óðni og jafnvel Freyju sjálfri; enda tengjast þau í gegnum seiðinn og valnum 

sem þau skipta á milli sín. Sá kafli Ynglinga sögu sem vitnað er í hér að ofan er 

aðallega athyglisverður fyrir þetta tvennt og kemur okkar máli við. Hér er einnig ágæt 

upptalning á því til hvers skuli nota seið: „til þess að gera mÄnnum bana eða 

óhamingju eða vanheilendi, svá ok að taka frá mÄnnum vit eða afl ok gefa Äðrum“.  

 Hér virðist seiður aðeins framinn í illum tilgangi en samkvæmt öðrum sögum er 

hann samt fjölbreyttari en þetta, hér gæti því verið að sýn 13. aldarinnar hafi mótað 

þessa hugmynd um seiðinn. Orðið kemur víða fyrir og virðist geta náð yfir ýmiss 

konar tækni sem fólk hefur notað til að verða sér úti um þekkingu um framtíðina eða 

til að hafa áhrif á hið ókomna. Hann getur því verið hvort heldur sem er illur, til að 

klekkja á einhverjum, eða góður og verndandi, og orðið sjálft segir því ekki til um 

hvers eðlis hann er. Lýsingar á verknaðinum, hvernig seiðurinn er framkvæmdur, eru 

af skornum skammti og allar frásagnir af seið eru yfirleitt mjög hlutlægar (Raudvere 

2003:92–93). Fjölkynngi og fordæðuskapur var því ekki litið jákvæðum augum á 

heiðnum tíma, samkvæmt ritheimildum og var alltaf á einhvern hátt á mörkum 

samfélagsins eða jafnvel utan við það og braut í bága við siðinn – hinn forna eða 

heiðna sið. Siðurinn náði ekki bara yfir trúarbrögðin sjálf, heldur rúmaði hann einnig 

óskráðar reglur yfir hvernig fólk skyldi haga lífi sínu í víðu samhengi, sæmd og örlög 

eru hluti siðarins (Raudvere 2003:89–90). Hins vegar bendir allt til þess að gott hafi 

þótt að vera forspár – sem fylgdi seið samkvæmt tilvitnuninni hér að ofan og Óðinn 

var gæddur þeim eiginleika. Mun meiri virðing virðist borin fyrir mönnum sem sagðir 
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eru forspáir, en þeim sem leggja að sögn stund á galdra og eru þá fremur fjölkunnugir 

en forspáir – og má þar nefna þá Njál á Berþórshvoli og Gest Oddleifsson (sem m.a. 

ræður drauma Guðrúnar Ósvífusdóttur) annars vegar og hins vegar Svan á Svanshóli 

sem getur magnað þokur (Sverrir Jakobsson 2008:73–83; Brennu-Njáls saga 1954:32, 

37). Víkingahöfðinginn Bróðir er sagður fjölkunnugur eins og Svanur.  

 Af Ynglinga sögu má ráða að seiður hafi fyrst og fremst verið kvenleg iðja 

sem þó hefur verið iðkuð af að minnsta kosti einum karlmanni, þótt hann sé enginn 

venjulegur maður. Í textanum er nefnt að gyðjum hafi verið kennd sú íþrótt og velta 

má vöngum yfir hvað í því felist. Kenndi Freyja Óðni seið og hann síðan gyðjum, 

vegna þess hversu óviðeigandi var að karlmenn tengdust honum, eða getur hann 

mögulega hafa verið framinn af körlum í kvengervi, eða af kvenlegum körlum? 

Margir hafa velt því fyrir sér í hverju sú ergi sem fylgir seiðnum getur hafa falist. 

Kannski er það „að vita ørlÄg manna ok óorðna hluti, svá ok að gera monnum bana 

eða óhamingju eða vanheilendi, svá ok at taka frá mÄnnum vit eða afl ok gefa öðrum“ 

allt svo afdráttarlaust á verksviði kvenna að óhugsandi sé fyrir karlmann með vott af 

sjálfsvirðingu að skipta sér af slíkum hlutum? Sennilega er vægi hugtaksins þó þyngra 

en svo. Guðum leyfðist margt sem mönnum leyfðist ekki, og kynhegðun goða í 

sögum og kvæðum er mun frjálslegri en leyft var í mannheimum. Þótt ljóst sé að í ergi 

hafi falist hegðun á jaðrinum, brot á viðteknum venjum og jafvel tabúum sem tengjast 

kynhegðun og kynhlutverki, er ekki víst að það sé ástæðan fyrir tengslum orðsins við 

galdra og seið. Ármann Jakobsson hefur bent á að hugtakið sé mun víðara en svo og í 

því geti falist allt sem var talið brjóta gegn því sem taldist rétt og siðlegt; sifjaspell, 

samkynhneigð, dýrahneigð, illa skilgreind kynhlutverk, lista kvenna – og þar með 

talin hamskipti, galdrar og seiður. Ergi vísar því til alls þess sem er óeðlilegt, neikvætt 

og andfélagslegt og fullt með galdra. Ergi getur því táknað hvaðeina sem brýtur gegn 

því normala og venjulega (Ármann Jakobsson 2008:62–63). Hér má því benda á mörk 

af enn einu tagi. 

  Hér að ofan hefur orðið seiður verið nefnt í ýmiss konar samhengi. Seiður er orð 

sem er ekki auðvelt að átta sig á hvað hefur þýtt og verður að ráða það af líkum og 

samhengi. Eftir því sem næst verður komist er um að ræða athöfn sem framin er í þeim 

tilgangi að hafa áhrif á gang mála, tengda helgisiðum af einhverju tagi þar sem 

taktfastur söngur eða einhvers konar kveðandi hefur verið þungamiðjan og jafnvel 

hefur verið stuðst við einhver tæki og tól sem hafa hjálpað til við að halda taktinum og 

framkalla seiðinn. Greinilegt er að einhvers konar seiður hefur verið framinn með 
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spuna og vefnaði og ýmiss konar annarri vinnu sem var hrynföst og háttbundin og 

vinnusöngar hafa verið notaðir við, þótt sjálfir vinnusöngvarnir hafi öðlast yfirbragð 

kynjakvæða við seiðinn.  

 Seiður gat verið góður eða illur, hvítur eða svartur en hann snerist alltaf um að 

yfirstíga mörkin milli tveggja sviða og heima, og að snúa gangi mála til annars vegar, 

hafa með þartilgerðum ráðum áhrif á máttarvöld, ná sambandi við þau og að breyta 

hinni náttúrlegu leið – snúa tapi í sigur, lífi í dauða. Til eru nokkrar sögur af völvum 

eða seiðkonum, tvær þeirra, þær í Örvar-Odds sögu og Vatnsdæla sögu, hafa þegar 

verið nefndar hér að framan en frá þeirri helstu, verður greint hér.  

 

* 

 

Frásögnin af Þorbjörgu lítil-völvu í Eiríks sögu er athyglisverð fyrir margra hluta sakir 

og minnir um margt á ofangreindar sögur. Hún er jafnframt talin ein besta lýsing á 

uppsetningu og framkvæmd seiðs í Íslendingasögum. Þorbjörg er völva og spákona 

sem fer á milli bæja eins og konur hinna sagnanna og spáir fyrir um árferði. Hún 

kemur til sögunnar í vondri tíð, hallæri hefur verið mikið á Grænlandi og sumir 

veiðimenn höfðu ekki snúið aftur. Hlutverk hennar virðist því tengt frjósemistrú 

einhvers konar; henni er ætlað það hlutverk að hafa áhrif á veðurfar og afkomu, hjálpa 

jarðargróðanum og senda veiðidýr og veiðimenn til mannabyggða. Hún hefur átt níu 

systur, en er þegar hér er komið sögu ein á ferð. Ýmis merki um eldri eða deyjandi 

átrúnað sem tengist völvunni sjást í sögunni, bóndi vill að hún horfi á alla, sem gæti 

verið gæfumerki, og hún er látin vera á upphækkuðum palli. Búnaði hennar er lýst 

nákvæmlega og þessi saga er því dýrmæt heimild um búnað völva og seiðkvenna og 

margt í honum sem vísar til tengsla hennar við frjósemistrú og jafnvel Freyju, sem 

upphaflega réð yfir seiðnum. Hún er klædd svartri lambskinnshúfu sem brydduð er 

með kattaskinni en köttum er beitt fyrir vagn Freyju, og í skjóðupung sínum 

„varðveitti hon þar í tÄfr sín, þau er hon þurfti til fróðleiks at hafa.“ átrúnaðurinn er 

eins og leifar af frjósemistrú, og þótt sagt sé að menn hafi fengið hana til að fá að vita 

forlÄg sín og árferði, virðist hlutverk hennar ekki síður vera að breyta því – árferðið er 

vont og því er hún fengin. Söngur er forsenda þess að galdurinn virki, því ekki er hægt 

að fremja seiðinn fyrr en Varðlokur eru sungnar og ekki skiptir máli þótt Guðbjörg 

Þorbjarnardóttir, sem ein kunni kvæðið og fræðin sem lágu því að baki hafi verið 

kristin – það að kvæðið var kveðið var mikilvægara og raunar forsenda fyrir seiðnum 
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og það hversu vel var kveðið var það mikilvægt að útkoman varð betri væri vel kveðið 

(Eiríks saga rauða 1935:206–9; Ström 1954:59–60). Hér fást ómetanlegar upplýsingar 

um flutning seiðkvæðis eða kannski öllu frekar hugmyndir ritunartímans um slíkan 

flutning: „Kvað Guðríðr þá kvæðit svá fagrt ok vel, at engi þóttisk heyrt hafa með 

fegri rÄdd kvæði kveðit, sá er þar var hjá“ (Eiríks saga rauða 1935:208). Völvan 

launar henni fyrir sönginn með því að spá fyrir um framtíð hennar, sem varð góð og 

farsæl, og átti Guðríðr meðl annars eftir að verða formóðir tveggja biskupa.  

 Völvan átti níu systur sem allar höfðu verið spákonur og hlutverk þeirra kann að 

hafa verið að flytja kvæðið. Hlutverk Þorbjargar er annað enda kann hún ekki kvæðið 

sjálf en þarf að finna til konur sem hafa réttu fræðin á valdi sínu og kunnátta fræðanna 

og kveðandinnar er mikilvægari en hvaða átrúnað þær kunna að hafa. Framkvæmdin 

er mikilvægari en hvað fer fram í huga þeirra sem syngja.  

 Nöfn þeirra kvenna sem koma við sögu eru athyglisverð; Þor-bjÄrg er fulltrúi hins 

forna siðar sem er ein eftir í hópi níu systra – eða hinar níu systur hennar eru horfnar 

og hún þarf að leita aðstoðar hjá kristinni konu sem heitir Guð-ríðr. Sú reynist þó vel – 

enda felst ekki í því nafni hvort guðið er kristið eða heiðið – en seiðkonan getur ekki 

framið seiðinn nema með aðstoð hinnar kristnu Guð-ríðar sem gæti samkvæmt nafninu 

haft nánara samband við æðri máttarvöld en aðrar konur.  

 Seiðurinn hefur tilætluð áhrif, veðráttan og árferðið batnar og ævi Guðríðar varð 

farsæl og viðburðarík.  

 

* 

 

Seiður hefur væntanlega einhvern tímann – og kannski einn seiður en ekki annar – 

haft í för með sér kynferðislegar athafnir. Þetta þarf þó ekki að hafa verið algilt, 

ekkert bendir til að seiður Þorbjargar lítilvölvu og kveðandi Guðríðar hafi verið af 

þeim toga. Enda þarf ergi, sem oft er tengt við seið þarf ekki að þýða beinar 

kynferðis- eða kynlífsskírskotanir þótt svo virðist sem kynhlutverk séu oft á flökti við 

seiðinn. Sú ergi sem varað er við í Ynglinga sögu getur hafa verið mun víðara hugtak 

en svo og kvenlegar athafnir eins og vefnaður virðist hafa verið á þessum tíma, geta 

hafa verið næg ástæða til að væna karlmann um ergi; Njála sjálf er full með ásakanir 

um að karlmenn uppfylli ekki karlmennskuskilyrðin án þess að um beina kynhegðun 
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sé að ræða.48 Ramminn er þröngur og auðvelt að misstíga sig og meðalvegur réttrar 

hegðunar innan hins stranga ramma karlmennskunnar vandrataður (Sjá meðal annars 

Ström 1954:61; Ármann Jakobsson 2008). 

 Darraðarljóð bera ýmis merki þess að með þeim sé magnaður seiður, og þar 

kemur allt saman, vefnaðurinn, verknaðurinn sjálfur – það að vefa, skáldskapurinn 

sem slíkur og flutningur kvæðisins, kveðandin og takturinn sem má skynja í öllu 

saman, háttbundinn sláttur vefstaðarins og hrynur orðanna. Þar hefur áhrifamikill 

flutningur bæst við, sláttur sem vefurinn getur framkallað og söngur eða gal, því afar 

ólíklegt er að kvæðið hafi verið mælt settlega af munni fram.  

 

 

6.4 Sýn, seiður, yfirnáttúra, fantasía 

  

Er þörf fyrir hið yfirnáttúrlega ófrávíkjanlegur hluti trúarbragða? Er jafnvel hægt að 

nota þetta hugtak – „yfirnáttúrlegur“ yfir allt samband fólks við æðri máttarvöld, verur 

og öfl annarra heima? Eða þarf hið yfirnáttúrlega endilega að tengjast trúarbrögðum? 

Eru yfirnáttúrleg fyrirbæri ofan við það sem er náttúrulegt og þá um leið e-ð stærra og 

meira? Eitthvað sem er utan við það sem telst hversdagslegt og venjulegt, eitthvað sem 

oftast er ósýnilegt en er þarna samt, við þurfum bara að vita af því og teygja okkur út 

til að ná sambandi við það – yfirstíga ákveðin mörk, kalla fram með aðgerðum eins og 

seið, dáleiðslu, dásvefni – hrynfastri eða seiðandi tónlist, áfengisdrykkju, neyslu 

skynörvandi efna eða svelti. Tilraunir til að ná sambandi við aðra heima en þann 

sýnilega og hversdagslega hljóta að spretta af þörf fyrir að skilja og útskýra veröldina 

og hafa áhrif á gang hennar, á frjósemi dýra og manna, sprettu og uppskeru – og skilja 

andstreymi og dauðann, drauma, himingeiminn og mætti stundum líkja við 

viðfangsefni nútíma náttúruvísinda. Hið yfirnáttúrlega tengist hinu óþekkta, jafnvel 

hinu óþekkjanlega – og þeim sem eru ekki „við“ heldur „hinir“. Margt af því sem var 

hluti af veruleika fólks á miðöldum myndi teljast utan hins mögulega nú og falla undir 

                                                
48 Þegar Njáll leggur silkislæður á sáttarsjóðinn eftir Höskuld hvítanesgoða, liggur í loftinu að hann 
væni Flosa um að virða ekki mörk kynhlutverksins fullkomlega, sem aftur snýr vansæmdinni uppá Njál, 
fyrir að leggja slæðurnar í sjóðinn – sem fær sendinguna aftur til baka frá Skarphéðni sem vænir hann 
um skort á karlmennsku þar sem hann á enga syni – og í kjölfarið kemur svívirðingin um að Flosi sé 
brúður Svínafellsáss (312, 314) (1954:xx) og hinar bláu brækur (1954:.). 



 125 

ímyndunina – fantasíuna. Og öfugt, margt af því sem nú er útskýrt samkvæmt 

lögmálum náttúruvísinda féll í flokk hins yfirnáttúrlega á miðöldum og lengi eftir það.  

 Ekki er hægt að setja yfirnáttúru og fantasíu – hið ímyndaða og skáldaða – undir 

einn hatt. Þegar yfirnáttúrleg fyrirbæri tengjast trúarbrögðum er ekki hægt að kalla til 

ímyndunaraflið, því trú og ímyndun er ekki sami hlutur þótt skyldir séu – uppstigning 

Krists er í hugum kristinna ekki ímyndun, þótt hún geti fallist undir yfirnáttúrlegt 

fyrirbæri og trúað kristið fólk á öllum tímum myndi túlka sem kraftaverk sem verður 

fyrir náð guðs. Hið yfirnáttúrulega er ekki tengt einum trúarbrögum fremur en öðrum, 

heiðni fremur en kristni og innan vébanda allra siða er að finna margt sem vantrúaðir 

myndu telja ómögulegt, ímyndun, fantasíu. Og það er heldur ekki tengt einum tíma 

frekar en öðrum þótt skynjun á hinu yfirnáttúrlega sé breytileg eftir tímabilum. 

 Velta má því fyrir sér hvort stórfelldur munur sé á eingyðis- og 

fjölgyðistrúarbrögðum sem hafa ekki trúarrit og þar með niðurnjörvaða kennisetningu 

eins og gyðingdómur, kristni og islam hafa en byggja á munnlegum goðsögum sem 

um leið skilgreina heiminn og ná yfir alla heimsmyndina og háttarlag fólks. Eðli 

fjölgyðistrúarbragða án trúarrita er að auðvelt er að bæta inn í heimsmyndina og þar 

með einnig goðmögnum – og því hefur sennilega ekki verið flókið fyrir heiðið fólk að 

samþykkja eða að minnsta kosti umbera tilvist Hvítakrists og kristnar kennisetningar. 

Að sama skapi þýddi skírn ekki að fólk hætti að trúa því að heiðin guð væru til, það 

fylgdi þeim bara ekki lengur. Menn kusu að fylgja Kristi en gátu átt það til að heita á 

Þór eða önnur heiðin goð þegar þannig stóð á. Smám saman hefur þó orðið erfiðara 

fyrir kristið fólk að viðurkenna tilvist annarra goðmagna og kennisetninga þótt öll 

heimsmyndin sem var hluti af hinu gamla kerfi hyrfi ekki á einni nóttu.  

 13. aldar fólk gerði greinarmun á hversdagslegum atburðum og yfirnáttúrlegum 

og þeir síðartöldu gátu varað fólk við þegar hættur voru yfirvofandi eða ef eitthvað var 

í vændum sem raskaði jafnvægi samfélagsins – eða þeir atburðir gátu jafnvel verið 

birtingarmynd ójafnvægisins. Á þessu varð ekki breyting við kristnitöku, enda eru 

kristileg rit uppfull með alls kyns furður því til stuðnings eins og greint var frá í 

kaflanum um leiðslur (sjá vangaveltur Wellendorfs um fantasíur og leiðslur, bls. xx). 

 Rosemary Jackson hefur ritað um fantasíur í veraldlegum og trúartengdum 

samfélögum og hvort munur sé þar á. Hún er reyndar að velta fyrir sér „otherness“ eða 

„hinum“ frekar en hinu yfirnáttúrlega en hún hefur þetta að segja:  
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Presentations of otherness are imagined and interpreted differently [þ.e. í veraldlegu og 
trúarlegu samfélagi]. In what we could call a supernatural economy, otherness is 
transcendent, marvellously different from the human: the results are religious fantasies 
of angels, devils, heavens, hells, promised lands […] In a natural, or secular economy, 
otherness is not located elsewhere: it is read as a projection of merely human fears and 
desires transforming the world through subjective perception. One economy introduces 
fiction which can be termed marvellous, whilst the other produces the uncanny or 
strange. 

 
Trúarleg samfélög, hvort sem þau eru kristin eða af öðrum toga, eru tilbúin til að trúa 

mjög ósennilegum atburðum á meðan veraldleg samfélög þurfa að hafa sínar „furður“ 

mun sennilegri og þær þurfa að spretta úr ákveðnum raunveruleika – úr þessum heimi. 

Þær eru túlkaðar sem mannlegur ótti og huglæg umbreyting á veruleikanum. (Jackson, 

1986, 23–24; Ásdís Egilsdóttir 2006). 

 Blóðregn og kyrjandi valkyrjur voru ekki talin með hversdagslegum atburðum en 

eru þó furður sem rúmast innan þeirra forsendna sem heimsmynd fólks á miðöldum 

byggðist á, hvort sem hún var heiðin eða kristin – eða hvort tveggja. Hér má vísa til 

þess sem Wellendorf sagði um tengsl fantasíu og sýna – sýnir eru hluti þess sem fólk í 

trúuðu samfélagi gat búist við að sjá, því þótt þær væru ekki hversdagslegar voru þær 

trúanlegar. Hið yfirnáttúrlega var því hluti af heimsmynd fólks á miðöldum bæði á 

þeim tíma sem talinn hefur verið fyrst og fremst heiðinn og eftir kristnitöku – og líka á 

13. öld.  

 

  



 127 

7. Glugginn opnaður  

 

Darraðarljóð eru galdrakvæði af blönduðum uppruna, norrænum, gelískum og jafnvel 

engilsaxneskum, sem ómögulegt er að segja hvenær hefur orðið til. Það er varðveitt í 

Brennu-Njáls sögu sem skráð var á síðasta ársfjórðungi 13. aldar, undir lok sögunnar 

og er tengt Brjánsbardaga sem varð á Írlandi í apríl árið 1014. En kvæðið er á 

norrænni tungu, bragarhátturinn er germanskur og í kvæðinu eru nafngreindar 

valkyrjur sem heita norrænum nöfnum og því eru tengsl þess mest við norrænt 

málsvæði þótt goðsagnaheimurinn sé ekki eindregið norrænn. Kvæðið hefur af 

sumum verið talið svo tengt Brjánsbardaga að það hljóti að hafa orðið til í kjölfar hans 

í upphafi 11. aldar, en efni kvæðisins sjálfs nægir til að draga úr þeim möguleika. 

Líklegra verður að telja að kvæðið sé mun eldra og efni þess hafi orðið til þess að 

tengja það atburðinum.  

 Efni kvæðisins er goðsögulegt, valkyrjur vefa klæði þar sem blóð, hauskúpur og 

þarmar úr mönnum koma við sögu, vefstaðurinn er knúinn áfram af vopnum og 

valkyrjurnar kveða kvæði um leið og þær vefa. Kvæðið gæti því hafa verið notað við 

að fremja seið – og margt bendir til eigi sér forsögu sem vinnukvæði eða sé sprottið úr 

vinnukvæðum vefkvenna. Sú kenning var sett fram að umbreytt vinnukvæði hafi oft 

verið notuð við seið; konur kvæðisins setja upp gráa uppistöðu, slá vefinn og fylla 

rauðum vefti og umbreyta grárri uppistöðunni í rauð-grátt klæði. Sú umbreyting sem á 

sér stað við vefnaðinn er heppilegur grunnur fyrir seið enda er umbreyting af 

einhverju tagi alltaf inntakið í seið, hann er magnaður í þeim tilgangi að hafa áhrif á 

örlögin; breyta atburðarrás sem átti að verða einhvern veginn, til að hún verði öðru 

vísi. Hér er tilgangurinn vernd og sigur siklingsins sem ort er um í kvæðinu. En 

valkyrjur kvæðisins gera fleira en að vefa – þær orða kvæðið, orða óskir sínar og 

kveða þær. Það er ekki síst fyrir tilstuðlan flutnings kvæðisins og þess að láta óskirnar 

hljóma að seiðurinn verður. Óorðaðar óskir rætast ekki, óorðaður, ókveðinn eða 

ógalaður seiður er máttlaus, til að hugsanirnar fái mátt þarf að láta þær heyrast og því 

áhrifameiri sem flutningurinn er því meiri líkur eru á því að seiðurinn komi fram. 

Vefurinn er svo rifinn í lokinn, að loknum sjálfum seiðnum, eða sem lokahnykkurinn 

á seiðnum og virðist vera nauðsynlegt til að hann komi fram.  

 Í ljósi þessa er athyglisvert að seiðurinn virkar ekki í Njálu. Þessi magnaði seiður 

sem er framinn í dyngjunni að morgni föstudagsins langa árið 1014, virkar ekki. 
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Siklingurinn sem verndargaldurinn beinist að í sögunni ferst reyndar ekki – enda var 

hann víðs fjarri bardaganum samkvæmt sögunni, sem aftur rennir stoðum undir þá 

hugmynd að kvæðið hafi ekki orðið til í tilefni af þessum tiltekna bardaga – en hann 

tapar þó. Kristnin hefur náð yfirhöndinni, heiðinn seiður heiðinna valkyrja fellur 

dauður niður og segja má að sigur lögfestunnar yfir óreiðunni og lögleysunni sé það 

sem Njála í heild sinni snýst um.  

 Hvorki þátturinn um aðdraganda Brjánsbardaga, né Darraðarljóð ásamt 

rammafrásögn, er tilviljun í Njálu og hæpið að kalla innskot þótt hann geti mögulega 

verið ættaður úr skrifaðri sögu. Kaflinn myndar eina heild, þar sem samansöfnuð áhrif 

kristinna helgisagna og heiðinna goðsagna eru meiri en annars staðar í sögunni. Og 

þótt Darraðarljóð virðist við fyrstu sýn heiðið innskot í annars mjög kristilegum 

kafla, hafa þau ákveðnu hlutverki að gegna. Sigur liðs Írakonungs verður enn sætari 

þegar svo áhrifamikill seiður fellur dauður niður og hefur enginn áhrif. Sérstaða 

þáttarins felst helst í því að í honum takast á fulltrúar heiðni og kristni frekar en 

annars staðar í sögunni að kristniþætti slepptum og saman myndar hann leiðslukennda 

frásögn. Hvort Dörruður verður vitni af seið, eða sér sýn þar sem framinn er seiður er 

ekki hægt að ákvarða, en hann verður hvað sem öðru líður vitni að yfirnáttúrlegum 

atburði.  

 Darraðarljóð ein og sér eru því varla leiðsla, enda uppfylla þau ekki öll skilyrði 

leiðslubókmennta, en séu þau sett í samhengi, annars vegar rammafrásagnarinnar og 

hins vegar sögunnar sjálfrar, þ.e. við þá atburði sem verða á sama tíma og sýnina ber 

fyrir Dörruð, má greina nokkur þeirra atriða sem Wellendorf telur forsendu þess að 

hægt sé að tala um leiðslu eða að minnsta kosti vitrun. Færa má rök fyrir því að 

Dörruður sjái í annan heim og færist jafnvel í aðra vídd, til annars tíma, þar sem grillir 

í forna menningu sem hefur bæði verið orðin nokkuð framandi á sögutímanum og þó 

enn frekar á ritunartíma Njálu seint á 13. öld. Hann verður vitni að atburðum sem 

tilheyra öðrum heimi og er að lokum beðinn að skýra frá því sem hann verður vitni að 

– sem er mikilvægt atriði. Leiðslan Brjánsþáttur er brotakennd og kaflaskipt – sem 

fordæmi eru fyrir og nægir þar að benda á Sólarljóð og jafnvel Paradísarmissi sjálfan. 

Og helvítisáin sem Hrafn losnar úr með loforð um suðurgöngur á vör er hluti þessarar 

brotakenndu leiðslu. 

 Þátturinn kallast á við nokkra kafla Íslendinga sögu, þar sem menn dreymir 

drauma, sjá sýnir, drunur heyrast úr fjöllum og Guðrún Gjúkadóttir vitrast stúlku í 

draumi. Draumarnir og fyrirburðirnir tengjast allir stríði og átökum, og svo er einnig í 
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Njálu. Þátturinn eins og hann leggur sig kallast því á við skylda þætti í Íslendinga 

sögu, sem er skrifuð á svipuðum tíma. Fyrirburðir margvíslegir sem verða fyrir 

bardagann eru hluti þessa. Kvæðið, þar sem segir frá vefandi valkyrjunum, sem kveða 

kvæði þar sem blóð og blóðregn eru allt um kring, og þylja það fyrir munni sér með 

sterkum hryn – er hápunktur þáttarins. Kvæðið er þulið í upphafi bardagans að morgni 

föstudagsins langa, föstumorguninn. Bardaginn stendur samkvæmt írskum heimildum 

frá sólarupprás til sólarlags, þannig að samkvæmt sögunni má slá því föstu að kvæðið 

sé kveðið við upphaf bardagans. Heiðnar valkyrjur gera það sem þær geta til að kveða 

sigur sínum mönnum – en þeim mistekst ætlunarverk sitt. Þrátt fyrir allan þann seið 

sem þær geta framkallað tapa þeirra menn, enda er tími þeirra liðinn, kristnin hefur 

tekið við og nú eru það þeir sem hafa hennar fulltingi sem vinna bardagana. Hrafnar, 

sem eru heiðin tákn, og hafa ekki síður verið það á ritunartíma sögunnar – snúast gegn 

sínum eigin mönnum, Bróðir, sem ekki bíta vopn, fellur og Sigurður Orkneyjajarl sem 

á merkið góða – með kráku eða jafnvel hrafni ísaumuðum (eða ofnum?), það er 

heiðnu tákni, fellur sömuleiðis. Og 15 brennumenn falla í þessum hildarleik.  

 Varðveisla kvæða af þessu tagi – seiðkvæða eins og gert er ráð fyrir að 

Darraðarljóð séu – er áhugaverð útaf fyrir sig. Darraðarljóð Njálu, Grottasöngur, 

róðrarsöngvar draumkvæðanna – allt eru þetta kvæði sem geta hafa verið notuð við 

seið af einhverju tagi, ásamt því verki sem að hluta er lýst í kvæðunum; vefnaði, 

mölun og róðri, og kvæðin hafa enn verið þekkt á 13. öld. Öll eru þessi kvæði með 

mjög ákveðinni hrynjandi, þótt fornyrðislag sé ekki alltaf mjög reglulegt eru 

Darraðarljóð næstum alltaf með fjögur atkvæði í hverju vísuorði. Með vísun í aðrar 

frásagnir af seið er ekki fráleitt að ætla að einmitt flutningur kvæðisins og annarra 

svipaðra, hafi orðið til að halda þeim á lífi. Kvæðið hefur verið kveðið – sungið eða 

galað á svo áhrifamikinn hátt að það hefur lifað í minni fólks ekki síst þess vegna. 

 Kvæðið Darraðarljóð, sem er einstakt í sinni röð innan íslenskra bókmennta, er 

margslungið enda hefur hér verið valið að fjalla um það frá mörgum sjónarhornum og 

út frá mörgum tilvistarstigum kvæðisins. Fjallað hefur verið um kvæðið sem heimild 

um fornar goðsagnir sem tengjast valkyrjum og hlutverki þeirra við vernd og fall 

herkonunga í orustum, sem heimild um vefnað og tengsl vefnaðar og seiðs – tengsl 

textílvinnu og seiðs, tengsl taktfastrar vinnu og seiðs, tengsl kveðskapar og seiðs, 

kvæðið sem samansafn sagna úr ýmsum áttum, norrænum, keltneskum og jafnvel 

kristnum, og síðast en ekki síst, kvæðið sem hluta stærstu og margslungnustu 

Íslendingasögunnar, þar sem það stendur undir lok sögunnar, innan kafla sem fullur er 
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af furðum og yfirnáttúru og er þar sérkennilegur vitnisburður um þá flóknu 

heimsmynd sem birtist í sögunni.  

 Því er ekki úr vegi að líta á kvæðið sem gátt eða glugga til annarra heima – ekki 

bara í yfirnáttúrlegri merkingu því í kvæðinu má greina ótal þætti fornar menningar, 

trúarbragða, kveðskapar, verkmenningar og svona mætti lengi telja. Og til okkar er 

kvæðið komið vegna þess að sá maður sem fengið hefur nafnið Dörruður í sögunni – 

einhver maður, kunni gamalt galdrakvæði sem rataði að lokum í eina glæstustu 

Íslendingasöguna, Brennu-Njáls sögu. 
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