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 Inngangur 

Beowulf er engilsaxneskt hetjukvæði, varðveitt í Cotton Vitellius handritinu. 

Grundvallarútgáfa textans á frummáli er útgáfa Friedrichs Klaeber, frá árinu 1922 sem 

var seinast uppfærð árið 2008. Halldóra B. Björnson þýddi kvæðið yfir á íslensku árið 

1983, þar sem hún fangar hljómfræði frumtextans fremur en merkingu. Gríðarlega 

mikið hefur verið skrifað um Beowulf og í raun er ágreiningur fræðimanna svo mikill að 

enn í dag er fjallað um aldur, uppruna og efni kvæðisins en lítil sátt virðist vera um þau 

mál. Þá gætir þess einnig að margt af þessum skrifum fræðimanna er úrelt eða tekur 

ekki tillit til nýrra heimilda. Af þeim sökum fjalla margar rannsóknir um nákvæmlega 

sama atriðið, þótt menn séu yfirleitt ósammála um flest sem því viðkemur. Þetta veldur 

þónokkrum erfiðleikum fyrir fólk sem er að kynna sér Beowulf í fyrsta sinn eða leita 

heimilda fyrir ritgerð sem þessa. Þrátt fyrir nýleg yfirlitsrit um rannsóknarsögu 

Beowulfs þarf oft að lesa á milli línanna og draga saman einstök atriði til að öðlast 

yfirlit yfir það sem við raunverulega vitum um kvæðið; hvað við getum sagt út frá því 

sem við vitum, hvað er líklegast að hafa átt við og hver einfaldasta útskýringin á því 

gæti verið. Í þessari ritgerð verður leitast við að draga þessa þekkingu saman og varpa 

enn skýrara ljósi á uppruna Beowulf með hliðsjón af nýjustu rannsóknum og kenningum 

auk þess sem eldri kenningar verða endurskoðaðar. Hvað vitum við um Beowulf? Er 

kvæðið af forkristnum rótum? Eru kristin innskot í Beowulf, og ef svo er, hvaðan koma 

þau og hvenær? Hvernig þróaðist Beowulf og breiddist út? Með því að skoða allar þær 

menningarlegu breytur sem liggja kvæðinu að baki og ítarlegri rannsókn á 

formúlunotkun, minnum, orðfæri, orðsifjafræði og bragfræði textans, ásamt öðrum 

máleinkennum, verður reynt að sýna fram á hvar rætur kvæðisins liggja í Skandinavíu 

og hvernig það hefur flust til og þróast í munnlegri geymd þar sem það hefur aðlagast 

nýju samfélagi á Englandi.   

     Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður litið til efnislegra atriða í Beowulf og athugað 

hvað textinn sjálfur getur sagt um aldur og uppruna. Annar kafli greinir tungumál og 

bragfræði í kvæðinu til að staðsetja það í tíma og rúmi út frá máleinkennum. Að lokum, 

í þriðja kafla, verður reynt að setja kvæðið í samhengi og sýna fram á munnlega 

tilfærslu þess og menningarlega þróun.     

     Í þessari ritgerð mun ég notast við engilsaxneskar orðmyndir og nöfn fremur en þau 

sem hafa verið íslenskuð af Halldóru B. Björnsson, eins og til að mynda Bjólfskviða, 

Bjólfur eða Hróðgeir. Þó að þýðing Halldóru sé að vísu snilldarleg gætir þess þó engu 
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að síður að orðsifjafræðileg rök hafa ekki ávallt fylgt þýðingu hennar og til að efni 

ritgerðarinnar sé sem áreiðanlegast verður frummálið notað hér á eftir. Sem dæmi er 

heldur óljóst hvort Beowulf merki það sama og Bjólfur; líklegra er að nafnið sé samsett 

úr bee-wolf og sé þá kenning fyrir björn, eða þá að nafnið sé sett saman úr beow-ulf, 

sem þýðir þá sonur úlfs. Einnig hefur verið bent á skyldleika norrænu nafnanna Bjarki, 

Böðvar og Byggvir við Beowulf. Þá er einnig vert að minnast á að til viðbótar við það 

hve mikið ósamræmi ríkir innan fræðilegra skrifa um Beowulf er einnig erfitt að nálgast 

engilsaxneska tungumálið og orðsifjafræði þess. Til dæmis eru höfundar engilsaxneskra 

orðsifjabóka oft ósammála um uppruna og merkingu einstakra orða, sum orð vantar í 

ákveðnar útgáfur og stundum er ekkert vitað um orðsifjafræðilegan uppruna orða. Þetta 

veldur því að þótt Beowulf sé vinsælt og verðugt viðfangsefni er mjög erfitt að nálgast 

kvæðið með fræðilegum hætti og draga upp heildstæða mynd af því. Í eftirfarandi 

rannsókn hefur verið notast við Altenglisches etymologisches wörterbuch Ferdinands 

Holthausen. Bók Stephens A. Barney, Word-Hoard: An Introduction to Old English 

Vocabulary, hefur einnig verið gagnleg. Þar að auki hefur verið stuðst við 4. útgáfu 

Klaeber´s Beowulf í ritstjórn þeirra R. D. Fulk, Robert E. Bjork og John D. Niles. Þar 

fyrir utan verða helstu heimildir kynntar í viðeigandi köflum.  
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1. Aldur og efni 

Beowulf er á marga vegu einstakt verk í engilsaxneskri kveðskaparhefð, talið ritað á 

sjöttu til elleftu öld. Aðeins ein uppskrift af kvæðinu er varðveitt, í handritinu Cotton 

Vitellius A fol., á síðum 129r-198v. Núverandi handrit er samsett úr tveimur óskyldum 

handritum sem bundin voru saman á 17. öld, Southwick Codex (bl. 1r-90v) og Nowell 

Codex (bl. 91r-206v), og er nú varðveitt í British Library í London á Englandi. Á undan 

Beowulf má finna Hómilíur heilags Kristófers (en. Homilies of St. Cristopher), Undur 

austursins (en. Marvels of the East) og bréf Alexanders mikla til Aristótelesar. Á eftir 

Beowulf er aðeins eitt kvæði, Judith, en upphaf þess vantar. Beowulf var skráð af 

tveimur skrifurum, A og B. Skrifari A skráði einnig verkin þrjú sem á undan fara, og allt 

fram til orðsins scyran í þriðju línu á bl. 172v, þar sem hann hætti í miðju versi og miðri 

línu sem gæti bent til þess að hann hafi látist án þess að ljúka verkinu. Skrifari B tekur 

við kvæðinu frá og með orðinu moste. Handritið varð fyrir töluverðum skemmdum í 

bruna árið 1731 og gleymdist um skeið eftir það. Það var Íslendingurinn Grímur 

Jónsson Thorkelín sem fann handritið aftur og skrifaði upp eftir því árið 1787, en 

Grímur taldi kvæðið vera danskt. Síðar kom í ljós að í raun væri kvæðið enskt, eða 

engilsaxneskt, en uppruni þess er enn þann dag í dag ágreiningsmál meðal fræðimanna, 

sem og aldur þess.
1
  

     Beowulf dregur nafn sitt af aðalsöguhetju kvæðisins og fjallar um mikla hetju Ġēata 

þjóðflokksins. Beowulf er kominn af konungsættum Ġēata og þegar nágrannar þeirra og 

bandamenn, Scyldingas, verða fyrir árásum býður hann sig fram til aðstoðar þeim. 

Hrōðgār, konungur Scyldinga, hefur nýlokið við að reisa mikinn bjórsal, Heort, en 

óvætturin Grendel herjar á salinn að næturlagi og drepur þegna hans. Beowulf tekst að 

ráða niðurlögum Grendels en þá tekur verra við því móðir Grendels, sænorn í 

hefndarhug, leitar á Beowulf. Með miklum þrautum nær Beowulf að bana henni og 

hlýtur af því mikla sæmd. Svo er allt kyrrt um sinn, þar til Beowulf er komin á sín efri 

ár, en þá verður hann konungur Ġēata eftir að frændi hans, konungurinn Hyġelāc, lætur 

lífið í orrustu. Þá stríða þegnar hans við mikinn, eldspúandi dreka eftir að ónærgætnir 

menn freistuðu þess að ræna gulli hans. Beowulf fer og fellir drekann en særist til ólífs í 

atlögunni. Þar með verður orðspor hans sem göfug hetja og mikill konungur tryggt, 

hann fær tilkomumikla bálför, honum er orpinn haugur og heldur hann svo til 

handanheima ríkulega útbúinn gersemum.   

                                                           
1
 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, 4. útg., ritstj. Fulk et al., University of Toronto Press (Toronto: 

2009), bls, xxvi. 
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     Atburðir og persónur í Beowulf eiga sér margar hverjar sögulegan uppruna og þá er 

einnig minnst á nokkrar persónur sem þekktar eru úr öðrum, norrænum, heimildum. 

Atburðir kvæðisins eiga að gerast á fimmtu og sjöttu öld, og hafa fornleifafræðingar 

nýlega grafið upp leifar af ríki Skjöldunga, sem Hrōðgār er sagður hafa ríkt yfir. Þessir 

uppgreftir voru gerðir í Lejre í Danmörku og meðal þess sem þar hefur fundist er 

gríðarstór bjórsalur sem var byggður einhverntíman á sjöttu öld, sem kemur heim við 

tímasetningu Beowulfs.
2
 Slíkir fornleifafundir staðfesta að eitthvert sannleikskorn sé að 

baki kvæðinu og gæti það byggt á minni um mikilfenglega atburði sem áttu sér stað í 

ríki Skjöldunga sem síðar var sungið um og svo loks skráð niður mörgum árum síðar.   

     Allt frá því að Grímur Jónsson Thorkelín enduruppgötvaði kvæðið hefur verið tekist 

á um aldur þess, uppruna, tungumál og efni. Grímur sjálfur fékkst við rannsóknir á sögu 

danskra konunga þegar hann fann lýsingu á Beowulf eftir Humphrey Wanley frá árinu 

1705, en hann hafði séð um handritaskrár Sir Roberts Cotton. Þar taldi Wanley, sem 

ekki kunni engilsaxnesku, að kvæðið fjallaði um Beowulf, konung Skjöldunga, og sigur 

hans á sænskum innrásarher. Þegar Grímur komst í handritið hafði það orðið fyrir 

töluverðum skemmdum í bruna árið 1731, svo að ytri spássíur og horn voru illa brennd 

og handritið því illlæsilegt á köflum. Þá hafði það legið gleymt og grafið frá því bruninn 

varð en Grímur ákvað að skrifa kvæðið upp eftir bestu getu og varð uppskrift hans af 

kvæðinu ásættanleg þar sem hann bjó yfir nokkurri þekkingu á engilsaxneskri tungu og 

vantreysti skrifum annarra um kvæðið.
3
 Hann taldi þó að kvæðið væri engilsaxnesk 

þýðing af eldra, norrænu og forkristnu kvæði, þar sem sögusviðið væri Skandinavía á 

fjórðu öld og fjallaði efnislega um norrænar hetjur.
4
 Þá taldi Grímur einnig að skáldið 

hefði verið viðstatt bálför Beowulfs árið 340.
5
 Seinna féllu fræðimenn frá þeim 

hugmyndum Gríms, en vert er þó að minnast á að ekki er hægt að útiloka þá kenningu 

hans með öllu sökum þess að einungis eitt handrit er varðveitt og það gæti í raun falið í 

sér þýðingu af eldra, norrænu kvæði sem ekki hefur varðveist í munnlegri hefð og er því 

með öllu glatað. Sem dæmi mætti nefna að margir hafa tengt efni Beowulfs við norrænar 

bókmenntir á borð við Grettis sögu og Ynglinga sögu
6
 sem og við írskar heimildir eins 

og Bircriuveislu (en. Feast of Bircriu).
7
 Í kjölfar útgáfu Gríms Thorkelíns á Beowulf 

                                                           
2
 Niles, John D., „Beowulfʼs Great Hall“, History Today, árg. 56, tbl. 10, bls. 40-44.  

3
 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. xxvi. 

4
 Glahn, Alfred, „Mæcen og Klient – av en brevveksling mellem to bogvenner, 1785-1790“, Arbog for 

Bogvenner, árg. 9, Pios Boghandel (København: 1925), bls. 57.  
5
 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. clxiv.   

6
 Sjá t.d. Magnús Fjalldal (1998) og Taylor (1964).   

7
 Sjá Olson (1914).  
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upphófust miklar deilur um kvæðið og enn þann dag í dag getur það verið hið mesta 

þrætuepli meðal fræðimanna.  

     Hugmyndir Gríms um aldur kvæðisins voru snemma gagnrýndar, fyrst af N. F. S. 

Grundtvig sem benti á tilvísun í orrustu Franka við menn Hyġelācs á franskri grundu í 

Frankasögu Gregorys frá Tours, en sú orrusta átti sér stað á bilinu 516-531. Þar með gat 

kvæðið ekki verið eldra en frá fyrri hluta sjöttu aldar og hugsanlega yngra þar sem gefið 

er í skyn að þeir atburðir sem kvæðið vísar til hafi gerst í fyrndinni,
8
 eins og sjá má, til 

dæmis, í línum 1, 175 og áfr. og 700 og áfr. Þá getur kvæðið ekki heldur verið yngra en 

handritið, en nokkuð auðvelt reynist að tímasetja handritið sjálft út frá leturgerð 

skrifaranna. Margir hafa fjallað um leturgerð í Beowulf, en þar mætti einna helst nefna 

David Dumville og Kevin Kiernan en þeir komust að ólíkum niðurstöðum. Dumville 

(1988; 1998) reiknaði með að kvæðið hafi verið skrifað á bilinu 990-1016,
9
 á meðan 

Kiernan (1981) taldi það vera frá konungstíð Knúts og væri þá yngra en 1016.
10

 Skrifari 

A notast alfarið við engilsaxneskt lágstafaletur (en. English vernacular miniscule), sem 

var fyrst notað um árið 1001 en skrifari B notar kantað engilsaxneskt lágstafaletur (en. 

square miniscule) en sú leturgerð lagðist alfarið af árið 1010.
11

 Þar með er hægt að slá 

því á föstu að handritið sé frá upphafi elleftu aldar, og því er Beowulf samin í það 

minnsta fyrir þann tíma. Tímarammi Beowulf nær þá gróflega frá sjöttu öld til þeirrar 

elleftu, sem er heldur víður rammi.   

     Fulk, Bjork og Niles halda því fram í inngangi sínum að Klaeberʼs Beowulf að við 

skráningu textans virðist skrifari A hafa skipt niður línubilum og skrifari B reyni að 

koma ákveðnu magni texta fyrir á örkunum, sem gefur til kynna að reiknað hafi verið út 

hve mikið pláss þyrfti undir textann, sem aftur á móti bendir til þess að skrifararnir hafi 

verið að vinna með eldri uppskrift af kvæðinu en ekki frumsemja það beint á skinnið og 

ýmsar villur í textanum benda til hins sama.
12

 Þá benda rannsóknir einnig til þess að 

kvæðið hafi verið samið sem ein heild sé litið á formgerð þess,
13

 svo að vangaveltur um 

að Beowulf sé samsett úr tveimur eða fleiri styttri rituðum kvæðum virðast ekki 

standast.
14

 Enn fremur virðist skrifari B hafa haft umsjón með textanum því sums staðar 

                                                           
8
 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. clxiv. 

9
 Dumville, David, „Beowulf come lately: Some notes on the paleography of the Nowell Codex, Archiv tbl. 225, 

1988, bls. 49-63; „The Beowulf manuscript and how not to date it“, MESN tbl. 39, 1998, bls. 21-27. 
10

 Kiernan, Kevin, Beowulf and the Beowulf MS, Rutgers University Press (New Brunswick: 1981), bls. 253. 
11

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. xxvii.  
12

 ibid., bls. xxvii.  
13

Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. xci.  
14

 Sjá þó Magoun (1963) og Kiernan (1981) sem segja kvæðið samsett úr a.m.k. tveimur kvæðum. 
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hefur hann leiðrétt texta A auk þess sem leturgerð hans er eldri.
15

 Hins vegar eru skiptar 

skoðanir meðal fræðimanna um hvor skrifarinn hafi verið nákvæmari, hvort 

leiðréttingar skrifara B á texta A hafi í öllum tilvikum verið nauðsynlegar sem og 

ástæðu þess að hann leiðrétti aðeins sumar villur en ekki aðrar.
16

  

     Þó svo að handritið hafi verið skrifað snemma á 11. öld er líklegra að Beowulf sé 

eldra kvæði, en hversu miklu eldra? Mjög margir fræðimenn hafa leitað að tilvísunum í 

germönsk fornfræði með þá hugmynd að baki að hægt sé að nota lýsingu kvæðisins á 

efnismenningu, trúarbrögðum og hugmyndafræði þess til að tímasetja það. 

Fræðimennirnir virðast skipa sér í tvær fylkingar; þá sem telja kvæðið vera forkristið 

hugverk annars vegar og þá sem telja það kristið hugverk hins vegar, en skoðun manna 

á trúarafstöðu kvæðisins getur haft afgerandi áhrif á tímasetningu þess. Vafamálið er 

hvort kristnar tilvísanir í bland við germanska fornfræði séu upprunalegar eða hvort sé 

að ræða síðari tíma kristin innskot, eins og F. A. Blackburn hélt fyrstur fram árið 1897. 

     Blackburn vildi athuga að hve miklu leyti kvæðið gæti talist kristið og rannsakaði 

umfang kristinna tilvísanna og komst að því að þeim væri hægt að skipta í fjóra flokka. 

Sá fyrsti tekur til brota kvæðisins sem vísa í biblíska sögu og ritningu, en þar eru 

tilvísanir í Kaín, Abel og flóðið mikla. Annar flokkur inniheldur brot kvæðisins þar sem 

forkristnum athöfnum og trúariðkun er hafnað, en einungis eitt slíkt brot er í kvæðinu, í 

línum 178b-188b. Sá þriðji felur í sér kristilegar kenningar svo sem tilvísanir í helvíti, 

himnaríki og dómsdag en slíkar tilvísanir eru tíu talsins. Loks eru tilfallandi skírskotanir 

í guð kristinna manna en slík tilfelli eru 53.
17

 J. R. R. Tolkien hafnaði þó þeirri 

hugmynd að tilvísun í flóðið mikla geti einungis verið það sama og frá segir í Biblíunni. 

Hann bendir á að jötnar í stríði við guði og mikil flóð séu allt eins gömul forkristin 

minni sem og kristin, því að þau eiga sér rætur í forngrískum og norrænum frásögnum 

og því ekki rétt að líta svo á að þessi atriði beri einungis vott um kristin áhrif.
18

 Með 

slíkum hætti hafa forkristin minni verið túlkuð í kristnu ljósi, mögulega vegna 

vanþekkingar á forkristnum siðum og sögnum. Athygli vekur þá, þrátt fyrir kristnar 

tilvísanir, sú ofgnótt af fornfræðilegum upplýsingum um forkristinn átrúnað og 

heimsmynd sem finna má í kvæðinu, sé kristnin einnig eðlislægur og upprunalegur 

þáttur þess. Meðal þeirra sem hafa rannsakað germönsk fornfræði í Beowulf mætti nefna 

John M. Kemble (1863; 1876), Oscar Montelius (1888); Nora K. Chadwick (1912); 

                                                           
15

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. xxxii-xxxiii.  
16

 Sjá t.d. ten Brink (1888); Rypins (1924); Kiernan (1981); Gerritsen (1989); Fulk (1997) og Orchard (2003).  
17

 Blackburn, F. A., „The Christian Colouring of Beowulf“, PMLA, árg. 12, tbl. 2, bls. 219-222.  
18

 Tolkien, J.R.R., Bjólfskviða: Forynjurnar og fræðimennirnir, þýð. Arndís Þórarinsdóttir, Hið íslenzka 

bókmenntafélag (Reykjavík: 2013), bls. 73 o.áfr. 
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Knut Stjerna (1912); Axel Olrik (1930) og Andreas Heusler (1943). Margir þeirra hafa 

bent á að mikill samhljómur sé með Beowulf og Germaniu Tacitusar (1. öld), en í 

báðum verkum má finna: 

...references to ancient song, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est 

(cap. 2); to the same attendant upon a warriors flight from battle or abandonement 

of his chieftain (capp. 6, 14); to generals who lead by example not exhortation 

(cap. 7); to the value set on a large comitatus (cap. 13); and on the relationship 

between a man and his sisterʼs son (cap. 20); to the use of wealth to settle feuds 

(cap. 21); to cremation and mound building (cap. 27); and the talismanic power of 

boar images (cap. 45).
19

 

     Þá mætti einnig vitna til orða Jóns Hnefils Aðalsteinsonar sem sagði „... hér er um 

sérstæða, óþekkta forneskju að ræða sem ólíklegt er að kristinn höfundur hafi aukið inn 

í rit sitt athugasemdarlaust“.
20

 Í raun átti Jón Hnefill ekki við Beowulf, en þessi 

athugasemd hans um fornfræði innan verka sem hafa kristið yfirbragð á engu að síður 

vel við hér.   

     Ofan á fornfræðatilvísanir má bæta vitnisburði um fornminjar, en ýmsir hlutir sem 

nefndir eru í kvæðinu ríma við fornleifauppgrefti í Skandinavíu og einnig á Englandi. 

Þar mætti nefna galtar-hjálma sem fundust í haugi við Sutton Hoo, á Englandi, eða 

bjórsalina sem fundust í Lejre, í Danmörku. Bjórsalirnir vöktu mikinn áhuga hjá þeim 

fræðimönnum sem fást við Beowulf, enda gafst þeim þá tækifæri til að tengja að 

minnsta kosti Heort við raunverulega og sögulega byggingu og þar með gæti enn fleira 

efni kvæðisins átt sér rætur í sögulegum atburðum. Í Lejre má finna þrjá bjórsali, en 

Lejre var konungssetur Skjöldunga. Sá elsti er talinn byggður ekki seinna en árið 550 og 

virðist hann hafi verið í notkun í um 100 ár. Hinir tveir viðast hafa verið reistir í kjölfar 

hvors annars um einum og hálfum kílómeter frá þeim elsta og var sá fyrri byggður um 

um 660 en sá seinni upp úr 880.
21

 John D. Niles kom fram með þá kenningu að við fyrri 

salinn hafi myndast sterk kvæðahefð um hetjur Skjöldunga og að þaðan hafi slík kvæði 

borist til Englands á víkingaöldinni, 793-1066, þar sem þau umbreyttust í Beowulf í takt 

við nýtt menningarlegt samhengi.
22

 Þessi hetjukvæði gætu þó allt eins hafa borist til 

Englands með Englum og Jótum sem fluttust þangað frameftir sjöttu öld, en konungsríki 

                                                           
19

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. c.  
20

 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Kristnitakan á Íslandi, Almenna bókafélagið (Reykjavík: 1977), bls. 14.  
21

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. clxxx. 
22

 Niles, John D., Beowulf and Lejre, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies (Indiana: 2007), bls. 

212-227.  
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Engla urðu ekki fullmynduð fyrr en seint á sjöttu öld – Austur-Anglía árið 571 og 

Mersía árið 585.
23

   

     Salirnir í Lejre eru með þeim stærstu sem fundist hafa frá þessu tímabili í 

Skandinavíu en hin konunglega hirð við Lejre virðist hafa haft búsetu þar fram til ársins 

1000.
24

 Ætla má að einhvert skáldið hafi ort um byggingu þeirra þar sem salir þessir 

hljóta að hafa þótt mikilfengleg smíð og lýsingar í Beowulf eru til marks um að 

byggingaframkvæmdirnar hafi í það minnsta lifað í manna minnum, eins og sjá má í 

línum 69a-70b: „medoærn miċel/ men ġewyrċean (gewyrcan
25

)/ þon[n]e yldo bearn/ 

ǣfre ġefrūnon (ġefriġnan
26

)“
27

 og línu 78b: „scōp him Heort naman“.
28

 Líklegast þykir 

að kvæðið fjalli um fyrstu framkvæmdirnar, salinn sem byggður var um 550, með 

hliðsjón af öðrum sögulegum atriðum kvæðisins svo sem ættartengslum Beowulfs við 

Hyġelāc, sem á að hafa látist á árunum 516-531, en þar að auki gefur textinn sjálfur það 

til kynna með því hvernig framkvæmdunum er lýst í tilvísuninni hér að ofan. 

Samkvæmt þessu getur kvæðið ekki verið eldra en frá árinu 550 og hefur það verið ort 

eftir þau tímamörk á norrænu og snemma flust til Englands, þá væntanlega með 

Englum, þó Jótar komi einnig til greina.
29

  

     Til viðbótar við sögusviðið virðast margar aukapersónur í Beowulf einnig vera af 

sögulegum rótum, eins og áðurnefndur Hyġelāc. Hins vegar er ágreiningur milli 

fræðimanna um hvort Beowulf sjálfur sé söguleg persóna, og segja þeir hann ýmist 

skáldlega persónu,
30

 jafna honum við þekktar persónur eða önnur verk úr norrænum 

fornbókmenntum
31

 eða þá sögulega persónu allt frá Beow, konungi Skyldingas,
32

 að 

Beornwulf, konungi Mersíu.
33

 Annað sögulegt atriði sem gæti haft áhrif á tímasetningu 

Beowulfs er tilvísun til Merewīoingas í línu 2921a, en það var aftur N. F. S. Grundtvig 

(1841) sem benti á hana og skjótt var öðrum ljóst mikilvægi tilvísunarinnar þar sem 

veldi Merewīoinga leið undir lok árið 751. Þykir því hæpið að þeir hafi verið aðgreindir 

frá Frönkum með slíkum hætti upp úr því, nema venjan hafi hugsanlega viðhaldist í 

fáein ár eða áratugi. Við getum því ályktað að Beowulf hafi verið ort frá síðari hluta 

                                                           
23

 Palmer, Alan, The Chronology of British History, Century (London: 1992), bls. 29-30. 
24

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. clxxx. 
25

 ibid., bls. 462. Önnur orðmynd – notuð til að finna merkingu í orðabók (fornyrði). 
26

 ibid., bls. 381. Önnur orðmynd – notuð til að finna merkingu í orðabók (fornyrði). 
27

 ibid., bls. 5. (Mín eigin þýðing): „bjórsal mikinn/ menn gjörðu/ þann er alda börn/ síðan fréttu af“. 
28

 ibid., bls. 5. (Mín eigin þýðing): „skáld hann Heort hétu“ . 
29

 Sjá t.d. Palmer (1992).  
30

 Sjá t.d. Benson (1970). 
31

 T.d. Böðvar, Bjarki, ofl. Sjá t.d. Garmonsway og Simpson (1968). 
32

 Sjá t.d. Wanley (1705). 
33

 Sjá t.d. North (2006). 
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sjöttu aldar til síðari hluta þeirrar áttundu.
34

 Aðrir hafa sagt tilvísunina benda á 

munnlegan uppruna kvæðisins
35

 þar sem aðgreiningin hafi haldið sér frá manni til 

manns.   

     Auk þess sem að framan greinir varpa nýjustu fornleifafundir á Englandi mikilvægu 

ljósi á Beowulf, en árin 2009 og 2012 fannst heilmikill fjársjóður í Staffordsshire, sem 

áður tilheyrði konungsríkinu Mersíu. Fjársjóðurinn samanstóð af heilmiklu magni gulls 

og silfurs, mun meira en fannst í Sutton Hoo á sínum tíma og verður því að teljast einn 

merkasti fornleifafundur engilsaxneskra minja. Allir gripirnir virðast tengjast hernaði, 

svo sem hjálmabrot og sverðshjöltu, en flestir virðast þeir hafa verið eyðilagðir, brotnir 

og beyglaðir af ásettu ráði.
36

 Þá fundust einnig tveir gylltir krossar; annar þeirra hefur 

verið beyglaður að því er virðist vísvitandi og hafa einhvejir velt því fyrir sér hvort það 

gæti verið til marks um að forkristnir menn hafi þar verið að verki. Fyrstu rannsóknir 

virðast benda til þess að fjársjóðurinn sé frá sjöundu öld, þó ekki séu allir sammála um 

tímasetningu. Sökum þess hve nýleg þessi uppgötvun er, þá liggja ekki allar niðurstöður 

rannsókna enn fyrir. Það var aðeins fyrir skömmu, nánar til tekið í mars 2014, að 

hreinsun og skráningu gripanna var lokið og þeim öllum raðað saman, en áætlað er að 

skráningarferlinu ljúki endanlega í maí 2014.
37

 Þegar því er lokið stendur til að gefa út 

niðurstöður rannsókna, en hingað til hefur fremur lítið verið skrifað um fjársjóðinn 

annarstaðar en í fjölmiðlum. Helstu kenningar um tilkomu fjársjóðsins eru að 

annaðhvort sé hann hluti af forkristinni fórn eða þá að hann hafi verið falinn, í 

einhverjum tilgangi, en viðkomandi hafi ekki haft tækifæri á að nálgast hann aftur.
38

 

Það sem vekur mesta athygli í sambandi við Staffordshire fjársjóðinn er að hann virðist 

tengjast kvæðinu Beowulf að einhverju leyti. Kevin Leahy, sem fyrstur sá um skráningu 

og forvörslu gripanna hefur lýst því yfir að fjársjóðurinn eigi sér hliðstæðu í lýsingum 

Beowulf og vitnar í kvæðið frá línu 2985a og áfram:  

... for one warrior stripped the other, looted Ongentheowʼs iron mail-coat, his hard sword-

hilt, his helmet too, and carried graith to King Hygelac; he accepted the prize, promised 

                                                           
34

 Sjá t.d. Bremmer (2004); OʼBrien OʼKeeffe og Orchard (2005). 
35

 Sjá t.d. Shippey (2007). 
36

 Staffordshire hoard, http://www.staffordshirehoard.org.uk/about/762-2, sótt 14. mars 2014.  
37

 Staffordshire hoard, http://www.staffordshirehoard.org.uk/news/pioneering-research-shows-ancient-hoard-as-

true-archaeological-mirror-to-early-epic-poem-beowulf, sótt 14. mars 2014.  
38

 Sjá Lewis (2010).  
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fairly that reward would come, and kept his word... they let the ground keep that ancestral 

treasure, gold under gravel, gone to earth, as useless to men now as it ever was. 
39

 

     Þá hefur Chris Fern, sem stjórnar rannsóknarverkefninu um fjársjóðinn sagt 

hann vera sannan fornleifafræðilegan glugga að Beowulf: „The great Anglo-

Saxon poem Beowulf, once believed to be artistic exaggertion, now has a true 

mirror in archaelogy“.
40

 Hingað til virðast flestir tengja sjóðinn við konunga 

Mersíu og hefur Penda, seinasti forkristni konungurinn, verið nefndur oftar en 

einu sinni í þeirri umræðu. Ein kenning er sú að fjársjóðurinn hafi tilheyrt Penda, 

sem var mikill herkonungur, að hann hafi fórnað gripunum eða þá að þarna sé 

fundið gullið sem Beda segir Oswiu hafa boðið Penda fyrir bardagann að 

Winwaed árið 655.
41

   

     Á þessu stigi málsins eru þetta aðeins vangaveltur sem ekki verður hægt að 

sannreyna fyrr en skráningu og rannsóknum á fjársjóðinum er lokið, en við fyrstu 

sýn virðist hann tengjast Mersíu á sjöundu öld og samsvörun fjársjóðsins við 

Beowulf verður að teljast forvitnileg og spennandi, ef ekki einstök í rannsóknum á 

kvæðinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Staffordshire hoard, http://www.staffordshirehoard.org.uk/about/762-2, sótt 14. mars 2014. 
40

 Staffordshire hoard, http://www.staffordshirehoard.org.uk/news/pioneering-research-shows-ancient-hoard-as-

true-archaeological-mirror-to-early-epic-poem-beowulf, sótt 14. mars 2014. 
41

 Keynes, Simon, The Staffordshire Hoard and Mercian Power,  

http://www.finds.org.uk/staffordshirehoardsymposium/papers/simonkeynes, sótt 15. mars 2014.  
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2. Aldur, tungumál og bragfræði 

Hægt er að notast við tungumálið, engilsaxneskuna, til að tímasetja Beowulf og gæti það 

gefið okkur hugmynd um það hvenær upphaflegt kvæði barst til Englands og þróaðist 

yfir í það kvæði sem varðveitt er í dag. Beowulf er einstakt verk meðal engilsaxneskra 

bókmennta og því til marks má benda á að ýmis orð má finna í kvæðinu sem annars 

þekkjast ekki úr öðrum engilsaxneskum bókmenntaverkum.
42

 Í inngangnum að 

Klaeberʼs Beowulf er icge í línu 1107b tekið sem dæmi um slíkt orð og það sagt valda 

mörgum miklum heilabrotum en ritstjórarnir gera ráð fyrir að átt sé við gull sem hæfir 

við athafnir, þar sem það er lagt í haug.
43

 Hér með er þó bent á að icge er 

orðsifjafræðilega skylt forníslenska orðinu iðgjöld. Ferdinand Holthausen tengir orðið 

við īdġe sem dregið er af īdiġ, og rekur forskeytið að forníslenska orðinu íð.
44

 Íð þýðir 

gjörð eða afrek og er tengt „doing“ og „deed“
45

 og slíkt kallar á gjöld, laun eða 

ʻiðgjöldʼ, sem skilja má sem „recompense“ og „reward“.
46

 Því ætti frekar að skilja icge 

sem iðgjöld, sem verklaun fyrir velunnið ævistarf og dyggðugt líf; haugbúinn hefur 

þegið verklaun sín í gulli og er það til marks um orðstír sem og samfélagsstöðu 

viðkomandi.  

     Mikið er um heiti og kenningar (en. compond diction) í Beowulf en slík 

skáldskapartæki voru alla jafna notuð í engilsaxneskum bókmenntum sem og 

norrænum. Hins vegar veldur ofgnótt heita og kenninga í kvæðinu heilabrotum, en þau 

eru 903 talsins auk þess sem meira en helmingur þeirra, eða 516 tilvik, á sér ekki 

samsvörun í neinu öðru engilsaxnesku bókmenntaverki, sem þar að auki fela ekki í sér 

slíka fjölbreytni í skáldamáli.
47

 Oft eru það sömu forskeytin sem rata inn í þessi heiti og 

kenningar og svo virðist sem einhver formúlunotkun búi þeim að baki: „...gūð, for 

exmple, is employed as the first element of different compounds 30 times, wǣl 24 

times, hild(e) 25 times, heaðo 20, wīġ 16, here 14, beadu 12, heoro 7, sǣ 19, medo 11, 

mæġen 9, hyġe 8“.
48

 Þessi forskeyti eru vel þekkt og mikið notuð í norrænum heitum og 

kenningum og hafa þar sömu merkingu og hér en um er að ræða heiti og kenningar fyrir 

stríð, orrustu, sjó, mjöð, krafta og hug. Af þessum þrjátíu tilvikum sem gūð kemur fyrir 

                                                           
42

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. cxii. 
43

 ibid., bls. cxii.  
44

 Holthausen, Ferdinand, Altenglisches etymologisches wörterbuch, Carl Winter Universitätsverlag (Heidelberg: 

1974), bls. 185. Sjá ićģe og īdiġ. 
45

 Geir T. Zoëga, A Concise Dictionary of Old Icelandic, University of Toronto Press (Toronto: 2004), bls. 230.  
46

ibid., bls. 227. Athugið að iðgjöld hefur aðra merkingu í nútíma íslensku og tengist þar tryggingum.  
47

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls, cxii. 
48

 ibid., bls. cxii.  
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sem forskeyti kenningar eru tuttugu og tvö sem aðeins má finna í Beowulf; „gūþ-; -

beorn, -bill, -byrne, -cearu, -cræft, -cyning, -dēaþ, -floga, -freca, -fremmend, -ġetawa, -

ġewǣde, -ġeweorc, -hafoc, -helm, -horn, -hrēþ, -lēoþ, mōd, -plega, -rǣs, -rēow, -rinc, -

rōf, -scear, -sceaða, -searo, -sele, -sweord, -wēriġ, -wica, -wine“.
49

 Séu þessi forskeyti 

að mestu óþekkt í öðrum bókmenntum Engilsaxa gætu þau borið vott um leifar frá 

munnlegri geymd kvæðisins á norrænu málsvæði eða meðal norrænna manna og þar af 

leiðandi norrænan uppruna með síðari tíma tilfærslu milli landa og málsvæða.   

     Annað sem er einstakt við Beowulf er skortur á tökuorðum úr latínu. Í kvæðinu eru 

einungis tuttugu latnesk orð og öll eiga þau það sameiginlegt að hafa borist snemma inn 

í germönsk mál eða verið algeng fljótt í engilsaxneskum orðaforða.
50

 Þessi skortur á 

tökuorðum úr latínu virðist gefa til kynna fornan ritunartíma, á tímum kristnitökunnar í 

Englandi eða stuttu síðar, það er undir lok sjöttu aldar eða upphaf þeirrar sjöundu, því 

öll síðari tíma verk sem voru rituð eftir að kristni festi sig í sessi geyma mun fleiri 

tökuorð. Þá gæti skortur á tökuorðum úr latínu bent til þess að eldri gerð kvæðisins hafi 

ekki verið rituð af lærðum manni í klaustri, eins og margir telja að sé raunin með 

núverandi varðveitta gerð.   

     Varðveitt engilsaxnesk bókmenntaverk eru nánast öll rituð á sömu mállýskunni, eða 

síð-vestursaxnesku (en. Late West Saxon). Hér sker Beowulf sig frá öðrum 

engilsaxneskum bókmenntaverkum, en orðmyndir og stafsetning í kvæðinu benda til 

þess að upphaflega hafi það verið ritað á annarri mállýsku, þótt fræðimenn séu reyndar 

ekki sammála um hver sú mállýska sé. Þar spilar inn í að lítið efni er varðveitt á öðrum 

engilsaxneskum mállýskum svo erfitt er að sýna fram á nokkuð í þeim efnum. Það eru 

mörg fornyrði (en. archaisms) í kvæðinu miðað við hvað tíðkaðist í síð-vestursaxnesku 

og telja flestir að mállýska Beowulf gæti verið bundin við bókmál eða skálskaparmál 

eins og Friedrich Klaeber benti fyrstur á. Slíkt gæti í það minnsta útskýrt uppruna 

fornyrðanna en dugir þó ekki til að skýra mismunandi orðmyndir sömu orða.
51

 

     Klaeber og fleiri á hans dögum aðhylltust þá skoðun að hljómfræðileg atriði gætu 

bent til þess að um þýðingu milli mállýskna væri að ræða, en margir hafa horfið frá 

þeirri hugmynd og telja flestir að Beowulf í núverandi mynd hafi verið skráð beint upp 

eftir eldri fyrirmynd, af öðru málsvæði, og þaðan komi fornyrðin.
52

 Einnig virðist sem 

skrifararnir hafi innleitt nýja seinni vestursaxneska stafsetningu í kvæðið á víð og dreif, 

                                                           
49

 Barney, Stephen A., Word-hoard: an Introduction to Old English Vocabulary, Yale University Press (London: 

1977), bls. 19.  
50

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. cxxi.  
51

 ibid., bls. cliv. Hér er t.d. ġifan – ġyfan – ġiofan tekið sem dæmi.  
52

 ibid., bls. clvii. 
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en ekki fylgt þeim eftir að fullu, til að mynda breytist iġ stundum í ī en þó ekki alltaf. 

Þessi tilbreytni í rithætti styrkir hugmyndina um að eldri fyrirmynd búi verkinu að baki 

og útskýrir auk þess hluta þeirra breytilegu orðmynda sem fyrirfinnast í kvæðinu, en 

textinn sjálfur gefur ekki til kynna hvort um er að ræða einhverja mállýsku eða hefð 

tengda skáldskaparmáli; margir fræðimenn eru þó sammála um að anglísk máleinkenni, 

þá sérstaklega skortur á áherslubrottfalli sagnorða (en. non-syncoption) útiloki 

skáldskaparmál.
53

 Anglísk máleinkenni tilheyra málsvæðum Engla, það er Mersíu, 

Austur Anglíu og Norðymbríu, á norðanverðu Englandi. Til anglískra máleinkenna telst 

til dæmis orðmyndin hafast eða hafað í staðinn fyrir hin saxnesku afbrigði habban sem 

voru ríkjandi í Kent og á fleiri saxneskum málsvæðum. Flestir fræðimenn telja nú að 

kvæðið hafi verið fyrst ritað á anglískri mállýsku því hljómfræði orðanna bendir til 

þess.
54

 Almenn stafsetning þess og fyrndar orðmyndir styrkja einnig anglískan uppruna 

sem og skortur á suðurengilsaxneskum máleinkennum.
55

 Ein sannfærandi tilgáta er sú 

að kvæðið sé upphaflega ritað á mersísku (en. Mercian), sem tilheyrir anglíska 

málsvæðinu. Til þess benda ákveðin máleinkenni sem eru einkennandi fyrir mersísku og 

finnast ekki í neinum öðrum engilsaxneskum mállýskum
56

. Síðan er einnig hugsanlegt, 

eins og ritsjórar Klaeberʼs Beowulf nefna, að kvæðið hafi verið skráð margoft og þá 

hugsanlega á nokkrum mállýskum: 

 ...there may in fact have been a series of earlier manuscript copies, though an 

impressive array of evidence has been assembled in support of the argument that the 

extant text was copied, directly or indirecly, from an archaic exemplar.
57

  

     Eins og áður var vikið að eru heiti og kenningar í engilsaxneskri bragfræði svipaðar 

og í norrænum bókmenntum, en það er samgermanskur arfur sem finnst einnig í vestur-

þýskum kveðskap. Engu að síður er Beowulf bragfræðilegt meistaraverk, ekki aðeins 

hvað varðar heiti og kenningar eða stuðlasetningu heldur líka hversu íhaldssamt kvæðið 

er þegar kemur að bragfræðilögmálum
58

 og geta þau einnig nýst við að tímasetja 

kvæðið. Sem dæmi mætti nefna fjölda neitandi setningaforliða utan neitunarsagna: 

„…clause-initial negative elements other than negated verbs may also indicate earliness, 

                                                           
53

 Klaeberʼs Beowulf and the fight at Finnsburg, bls. clvii. 
54
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 Hér er átt við bragfræði lögmál Kaluza (1896) og Sievers (1919). 
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though more direct comparison to other poems is needed“.
59

 Beowulf er einnig afar 

íhaldssamt þegar kemur að sníkjuhljóðsstuðlum og áhersluatkvæðum, og sker sig 

þannig frá öðrum engilsaxneskum kveðskap,
60

 auk þess sem það er órímað, sem bendir 

til þess að það eigi sér munnlegan uppruna þar sem rím er afurð ritaðra bókmennta.
61

 

Kvæðið virðist einnig falla betur að lögmálum Theodors Kaluza hvað varðar hrynjandi 

en flest önnur: 

The most remarkable metrical feature of the poem is the high occurance of verses 

of type A21 with resolution of the second constituent of the compound [...some 62 

examples]... in every instance the vowel of the resolved inflectional syllable is 

etymologically short, in conformity to Kaluzaʼs law, according to which 

etymologically heavy syllable ought not to be resolved with a preceding syllable 

under secondary stress. Verses of this sort are not common in any other poem – the 

highest incidence is shown by Ex[odus], with 5 examples – and the examples tend 

not to conform to Kaluzaʼs law.
62

  

     Þar sem Beowulf er óvenju íhaldssamt á þessi lögmál má ætla að það hafi verið ritað 

áður en mikilvægi þeirra tók að dvína, eins og sjá má í Exodus þar sem finna má leifar 

af þessum bragfræðilögmálum en það er talið hafa verið ritað á níundu öld. Almennt séð 

er stíll Beowulfs af gömlum toga og samræmist því sem tíðkast í vestur germönskum 

málum, og í raun er eini stílmunurinn á Beowulf og hefðbundnum norrænum stíl notkun 

kvæðisins á hálflínum. Þó hafa fræðimenn efast um hvort alltaf hefur verið svo og sumir 

telja að Beowulf hafi eitt sinn verið í norrænum stíl:  

The stictic style (Zeilenstil, employing end-stopped lines) has widely been 

regarded as more original, and it has even been supposed that Beowulf was 

originally strophic, i.e. stanzaic, like Scandinavian verse, the variety that many 

early scholars regarded as the original form of Germanic verse. Whether or not the 

stichic style is older than the enjambed, the proportion of end-stopped to mid-

stopped lines is generally agreed to bear no notable relation to the chronlogy of OE 

poems.
63

  

     Beowulf er þar að auki mjög íhaldssamt í notkun stuttra og langra sérhljóða, sem 

bendir til þess að það hafi verið ritað fyrir hljóðdvalabreytinguna engilsaxnesku eða 

                                                           
59
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stuttu síðar, áður en nýr ritháttur náði að festa sig í sessi. Hljóðdvalabreytingarnar urðu á 

fyrri hluta áttundu aldar sunnan við Humberfljót, en um öld síðar fyrir norðan það.
64

 Þar 

með getur Beowulf ekki hafa verið ritað eftir miðja áttundu öld, því Mersía, Anglía og 

stór hluti Norðymbríu liggja sunnan við Humberfljótið. Beowulf er þá gamalt kvæði, 

ritað löngu áður en núverandi varðveitt gerð var færð í letur, og að því er virðist hefur 

það haldist nokkuð óbreytt í tilfærslu sinni frá eldri gerð yfir í þá núverandi: 

 This evidence serves to counter the objection that the poem may have been 

thorougly modified by copyists in the course of its MS transmission that the extant 

copy and the work first committed to parchment could not reasonably be regarded 

as the same poem. Rather, the poetʼs strict conformity to the law shows that 

whatever scribal changes have been made in the course of transmission they have 

not been so thoroughgoing as to obscure the evidential value of its metrical features 

in regards to dating.
65

 

     Því hefur verið haldið fram að í Beowulf komi fyrir tilvik þar sem greina má 

ófullkomna aðlögun norræns frumtexta, og nefna ritsjórar Klaeberʼs Beowulf orðið 

ēalond í því samhengi sem og línur 3003b – 3005b
66

: „þone ðe ǣr ġehēold/ wið 

hettendum/ hord ond rīce/ æfter hæleða hryre/ hwate Scildingas“.
67

 Svo virðist sem 

Beowulf hafi því verið ort munnlega á norrænu og svo þýtt yfir á engilsaxnesku, þar sem 

það var skráð. Hér væri þó betra að tala um tilfærslu fremur en þýðingu, því tungumálin 

voru náskyld og allt bendir til þess að norrænir menn og engilsaxar hafi skilið hver 

annan. Sem dæmi talar Íslendingurinn sem oftast gengur undir nafninu Fyrsti 

málfræðingurinn um skyldleika tungnanna „alls vér erum einnar tungu þó að greinst hafi 

mjög önnur tveggja eða nokkuð báðar“.
68

 Þá er einnig minnst á þetta í Gunnlaugs sögu 

Ormstungu: „ein var þá tunga í Englandi sem í Nóregi ok í Danmörku. En þá skiptusk 

tungur í Englandi er Vilhjálmr bastarðr vann England; gekk þaðan af í Englandi valska 

er hann var þaðan ættaðr“.
69

 Þó mætti nefna að ágreiningur fræðimanna um að hve 

miklu leyti málin skildust á milli er enn mikill
70

, þótt langflestir vilji meina að 

skilningur hafi verið almennt góður, jafnvel álíka og skilningur milli nútíma íslensku og 

færeysku. Eins og Pétur Knútsson benti á í inngangi sínum að Bjólfskviðu Halldóru B. 
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Björnsson þá er „sami svipurinn ... með setningarskipan og orðaforða þeirra [íslensku 

og engilsaxnesku], og búa þær yfir nauðalíkum skáldskaparhefðum“.
71

 Því er nokkuð 

líklegra að engilsaxneskt skáld hafi hlýtt á munnlegan flutning Beowulfs á norrænu og 

séð sóma sinn í að rita það upp, á sinni eigin mállýsku. Það hlýtur þá að hafa gerst á 

sjöundu eða áttundu öld, og síðan þá hefur kvæðið haldist nokkurn veginn óbreytt, eins 

og sést á bragfræðinni, fram að núverandi, varðveittri gerð.   

     Samkvæmt John D. Niles er hæpið að Beowulf sé ritað fyrir árið 685, sé litið til elstu 

varðveittu verka á engilsaxnesku og málfræði þeirra.
72

 Hann bendir þó hvergi á hvaða 

verk það eru né hvaða málfræðilegu atriði útiloki dagsetningu fyrir 685. Það gæti vel 

verið að kvæðið hafi verið ritað fáeinum áratugum fyrr, eða stuttu eftir komu kristni til 

Englands við lok sjöttu aldar. Flestir virðast þó líta til víkingaaldarinnar í leit sinni að 

uppruna og tilfærslu kvæðisins, til dæmis telur Niles að líklegast hafi kvæðið fyrst verið 

skráð á víkingaöldinni með auknum menningarlegum tengslum milli Englendinga og 

norrænna þjóða.
73

 Þá hafa aðrir efast um það og segja ómögulegt að samfélag sem hefur 

setið undir árásum víkinga hefði upphafið menningu þeirra á slíkan hátt
74

 á meðan enn 

aðrir segja það sýna fram á uppruna kvæðisins á víkingaöldinni, því kvæðið hljóti að 

hafa verið ritað undir Danastjórn (en. Danelaw).
75

 Enn aðrir segja kvæðið hafa orðið til 

fyrir tíma Alfreðs konungs, sem ríkti frá 871-899.
76

 Öllu jöfnu virðist sjöunda öldin 

líklegust fyrir tilfærslu kvæðisins þar sem á þeim tíma þrifust kristni og forkristinn 

átrúnaður samtímis á Englandi og ekki óeðlilegt að menn hafi dýrkað bæði heiðin goð 

og Krist samtímis, eins og Staffordshire-fjársjóðurinn og hjálmar sem hafa bæði kristin 

og heiðin verndartákn benda til.
77

   

     Eins og áður hefur verið minnst á tengjast fornleifafundir í Sutton Hoo þeirri 

efnismenningu sem Beowulf lýsir, en haugurinn þar er almennt talinn vera frá árinu 

625
78

 og gæti það gefið okkur upphafspunkt fyrir ritunartíma kvæðisins. Þá benda fyrstu 

rannsóknir á Staffordshire-fjársjóðnum til þess að hann sé einnig frá sjöundu öld en 

hann hefur verið kallaður sannur fornleifafræðilegur gluggi að Beowulf. Þó virðast 

flestir einblína á víkingaöldina sem eina möguleikann fyrir tilfærslu kvæðisins, auk þess 

sem kristnar tilvísanir flækjast fyrir fræðimönnum. Persónur kvæðisins eru augljóslega 
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ekki kristnar og sama máli gegnir um þær athafnir sem lýst er í kvæðinu, en engu að 

síður virðist textinn hafa kristið yfirbragð. Trúmál í Beowulf hafa verið eitt helsta 

þrætuefni fræðimanna áratugum saman og skipast menn yfirleitt í tvær fylkingar sem 

telja kvæðið ýmist heiðið hugverk með síðari tíma innskotum
79

 meðan aðrir telja það 

kristið verk um heiðna fortíð.
80

   

     Þrátt fyrir ólíkar vangaveltur fræðimanna um uppruna kvæðisins mætti ætla að 

Beowulf sé almælt, forkristið kvæði sem borist hafi snemma frá Skandinavíu til 

Englands. Þar hefur kvæðið lifað með forkristnum mönnum á Englandi og náð að festa 

sig í sessi og verið skráð, hugsanlegast í þeim konungsríkjum þar sem forkristinn 

átrúnaður lifði lengst af, Mersíu og Austur-Anglíu. Síðar meir, með trúskiptum og 

minnkandi umburðarlyndi fyrir forkristum trúarbrögðum hafa kristnar tilvísanir bæst inn 

í kvæðið, og líklega oft verið skeytt aftan við forkristnar athafnir til útskýringar eða til 

fordæmingar eða jafnvel til að varpa ljósi á persónueinkenni manna.  

     Þó engan veginn sé hægt að sýna fram á það, eins og er, er freistandi að ímynda sér 

að einhver forkristinn konungur eða höfðingi kominn af norrænum mönnum hafi óskað 

þess að Beowulf yrði fært í letur og síðar hafi annar konungur eða höfðingi eftir 

kristnitöku ákveðið að uppfæra það. Sé litið til þess að kvæðið er líklega ritað á 

mersísku eða anglísku er í því ljósi hægt að ímynda sér að hugsanlega standi síðasti 

forkristni konungurinn að baki þess, Mersíukonungurinn Penda, en hann ríkti yfir 

Mersíu til ársinns 655.  

    Karl Schneider hefur áður tengt Penda af Mersíu við kvæðið og telur það vera ritað 

undir lok valdatíðar hans, 640-650, og bendir á að trúarafstaða í Beowulf tóni saman við 

kristnitökutímann.
81

 Þá vekur einnig athygli að í línum 1949b-1962b er talað um Offa 

Englakonung og hann lofaður í bak og fyrir vegna gjafmildis síns og hugrekkis. Þar með 

kemur enn önnur tenging Beowulfs við Mersíu fram, en Mersíukonungar, Penda þar á 

meðal, ráku ættir sínar jafnan til Offa Englakonungs.
82

 Ef kvæðið er í raun mersísk 

afurð má ætla að hugsanlega hafi Penda verið hinn upphaflegi verkbeiðandi og eftir að 

kristni varð viðtekin í Mersíu hafi annar maður uppfært kvæðið og kristnað. Mögulega 

hefur það gerst á tímum Offa konungs (757-796) – sem nefndur var eftir Offa 

Englakonungi – sem hafi þá látið auka inn þeim kristnum innskotum sem tilheyra 

kvæðinu í dag. Offa var einn af valdamestu konungum Mersíu, að Penda undanskildum, 
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og má vel vera að hann, eða einhver á hans vegum, hafi uppfært kvæðið. Í hið minnsta 

var ríkidæmi og skriftarkunnátta til staðar í valdatíð hans, en sjálfur átti hann í 

bréfskriftum við páfa og Karlamagnús svo að eitthvað sé nefnt. Þá hafa Wiglaf og 

Beornwulf af Mersíu
83

, Raedwald af Austur-Anglíu
84

 ásamt fleiri síðari konungum verið 

bendlaðir við kvæðið. Vitaskuld eru þetta vangaveltur sem ógerlegt er að sanna að svo 

stöddu, en ef kvæðið er í raun og veru upphaflega ritað á mersísku mætti ætla að hér sé 

komin ein líklegsta tilgátan um tilfærslu kvæðisins og uppruna kristinna tilvísana sem 

annars viðast ekki eiga heima í textanum. Vel getur hugsast að frekari rannsóknir á 

Staffordshire-fjársjóðnum gætu varpað ljósi á þessi atriði í framtíðinni.   
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 3. Uppruni, tilfærsla og aðlögun  

Tenging Beowulfs við Skandinavíu er ekki aðeins að finna á sögusviðinu, í tungumáli og 

bragfræði kvæðisins, heldur hefur kvæðið einnig sterka tengingu við algeng stef og minni í 

norrænum bókmenntum. Þá er formúlunotkun í kvæðinu fremur augljós, og ofgnótt 

munnlegra sérkenna fyrirfinnast í því, svo sem heiti og kenningar eða hljóðmerkingar (en. 

aural punctuation), eins og í línu 11b: „Þæt wæs gōd cyning“.
85

 Hljóðmerkingar eru 

tilbrigði í skáldskap sem gegna sama hlutverki og greinarmerki í rituðu máli, tákna hlé, 

stopp og nýtt umfjöllunarefni. Kvæðið ber einnig með sér stíleinkenni sem margir tengja 

við leifar af munnlegri hefð, svo sem frjálsa notkun persónufornafna, skyndilega breytingu 

á viðfangsefni og mikla notkun tengiorða líkt og þā, svo eitthvað sé nefnt.
86

 Þá virðist 

sagan í Beowulf og persónur hennar vera almæltar (en. immanent)
87

, þar sem persónur 

birtast eða vísað er í þær án útskýringa eins og gert sé ráð fyrir því að áheyrendur þekki 

efnið fyrirfram. Með þessu móti er fjallað um norrænar jafnt sem engilsaxneskar persónur, 

og vísað í nöfn þeirra og afrek án frekari útlistana. Þetta gildir einnig um sumar kristnar 

tilvísanir í kvæðinu, þó það sé athyglisvert að saga Kaíns og Abels sé útskýrð sérstaklega, 

eins og hún sé áheyrendum ekki kunn. Þetta gefur til kynna að sagan í Beowulf hafi verið 

nokkuð útbreidd á Englandi, eða í það minnsta vel kunn.  

     Það er nokkuð viðtekin skoðun að Beowulf byggi á munnlegri hefð þótt sumir telji það 

vafamál að hve miklu leyti, og hvort um er að ræða skráð munnlegt verk eða bókverk 

höfundar sem vann innan ramma munnlegrar hefðar. Einhverjir hafa þó bent á að Beowulf 

sé svo listilega fágað verk í samanburði við annað munnlegt efni engilsaxneskt, að ekki sé 

hægt að hundsa ritunarferlið sjálft í aðlögun kvæðisins frá munnlegri frásögn í skráða – sá 

er fyrst færði kvæðið í letur hefur engu að síður verið leikinn í listum tungumálsins.
88

 

Notaðist hann við fyrnt skáldskaparmál eða tilheyrði hann samfélagi þar sem munnleg 

þekking og skáldskaparlist tíðkuðust? Miðað við fjölda fornyrða og dreifingu þeirra hlýtur 

hann að hafa tilheyrt hinni munnlegu stétt listamanna og ef til vill staðið á þröskuldi 

listfengrar þróunnar; þegar læsi og ritun taka yfir þekkingarmiðlun. Auðvitað breytist alltaf 

eitthvað við aðlögun á munnlegu efni yfir í ritað form; það er alltaf einhver ritstjórn sem á 

sér stað við slíka yfirfærslu, en flest virðist benda til þess að Beowulf sé 

millibilsbókmenntaverk og standi mitt á milli munnlegrar hefðar og rithefðar: „...a poem 
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that seems to bridge the two worlds of oral-traditional lore and Latin, Christian learning“.
89

  

Enn og aftur er það helsta sem stendur í vegi fyrir túlkun Beowulfs í ljósi munnlegrar 

hefðar sú trúarafstaða sem lesa má úr kvæðinu, en sumir vilja meina að kristin áhrif útiloki 

munnlega hefð þar sem að kristnin innleiddi ritun.   

     Mikið hefur verið fjallað um kvæðið á grundvelli trúarbragða og efnismenningar þess, 

en áður fyrr töldu fræðimenn að það væri forkristið hetjukvæði sem hefði borist til 

Englands frá Danmörku; nú til dags virðast þó flestir telja að það sé kristið í grunninn
90

 og 

geti því ekki hafa borist frá Danmörku, þar sem kristin trú þekktist ekki fyrr en á 10. öld. 

Dorothy Whitelock hefur jafnvel gengið svo langt að draga í efa að sögusviðið sé í raun 

Danmörk en ekki England
91

 án mikilla undirtekta annarra fræðimanna. Ein leið sem farin 

hefur verið til að sætta þessi mismunandi sjónarmið er sú að líta svo á að kvæðið segi frá 

forkristnum tíma út frá sjónarhorni kristins manns.
92

 Þá hafa aðrir fræðimenn bent á að 

persónur í kvæðinu, sérstaklega þeir Beowulf og Hrōðgār, hljóti að vera kristnar þar sem 

þeir virðast meðvitaðir um æðra máttarvald, skapara, dómara, freistingar og refsingu.
93

 Að 

sama skapi mætti benda á hvernig Beowulf stofnar hvorki til deilna né brýtur eiða, svo 

hann mætti allt eins kalla fyrirmynd forkristinna gilda fremur en kristna hetju. Aðrir hafa 

reynt að blanda saman göfugum forkristnum gildum og kristnum siðaboðskap, eins og Lars 

Lönnroth
94

 sem fjallaði um göfuglynda forkristna menn og hvernig þeir virðast oft fylgja 

ʻkristumʼ siðalögmálum. Beowulf er gerandi í kvæðinu og athafnir hans einkennast af 

forkristnum athöfnum, svo sem að láta spá fyrir Danmerkurferð sinni (lína 204b). 

Greftruarsiðir í Beowulf samlagast heldur ekki kristinni hugmyndafræði, en líkbrennsla 

sem og sú hefð að leggja kostgripi með hinum látna þótti alls ekki boðlegt í kristni.   

     Fræðileg umfjöllun um Beowulf hefur verið þversagnakennd þegar kemur að 

trúarafstöðu í kvæðinu og einkennst mikið af því að forkristnar hugmyndir hafa verið 

túlkaðar á kristnum forsendum og kristni eignað ýmislegt sem annars var jafn algengt í 

forkristnum átrúnaði. Sem dæmi taka ritstjórar Klaeberʼs Beowulf fáein‚ʻkristinʼ gildi:    

„... the virtues of moderation, unselfishness and consideration for others – virtues restricted 

to no particular religion, but associated with Christian precepts – are both practiced and 

appreciated“.
95

 Þessi gildi má allt eins finna í Hávamálum og þó svo þeir segi þessi gildi 
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ekki aðeins komin frá kristni tilheyra þau samt sem áður röksemdafærslu þeirra fyrir því að 

kvæðið sé í grunninn kristið, eins og þeir koma stuttu síðar að:  

The Christian elements of Beowulf are dyed so deeply in the poemʼs fabric then, 

that they cannot well be explained as the work of a reviser or interpolator, as was 

once thought ... the dominant strain in the recent higher criticism of the poem has 

been to accept its essential Christianity, and perhaps its larger symbolic value as a 

tale of good locked in deadly struggle against the powers of evil, while resisting 

arcane exegetal interpretations of either the narrative or its individual parts ... one 

reason for some scholarsʼ reluctance to endorse the presence of complex Christian 

allegory or arcane christological symbolism in Beowulf may be that the narrative is 

already steeped in a kind of double meaning, in that the chief adversaries stand for 

more than flesh and blood value. Even if the roots of the story antedate Christanity 

or are simply non-religious, the English author has exalted the fights with the three 

monsters into conflicts between the powers of good and evil.
96

 

      Með þessari röksemdafærslu mætti sýna fram á að öll bókmenntaverk séu kristin í 

grunninn, meira að segja Gilgames kviða, goðsagan af Hórusi og fleiri verk sem urðu til 

löngu fyrir daga kristni því þau hafi á síðari tímum verið túlkaðar í kristnu samhengi og 

túlkanir á þeim tekið inn á sig þætti sem telja mætti til kristinna einkenna. Sem dæmi hefur 

Hórus verið tengdur við Krist og kallaður Kristsfígúra, sem upprisinn frelsari meðan 

Gilgames kviða hefur verið túlkuð út frá biblíufræðum.
97

 Þó hafa einhverjir fræðimenn 

afneitað þessum kristnu áhrifum og segja kvæðið endurspegla forkristinn átrúnað, eins og 

John Grigsby sem bendir á tilvísanir í norrænar forkristnar goðsögur, átrúnað, mannfórnir 

og jafnar móður Grendils við norræna gyðju, Nerthus.
98

 Það að fræðimenn síðustu tvö 

hundruð árin, eða allt frá skrifum Ettmüllers árið 1840, hafi túlkað Beowulf í kristnu 

samhengi þarf ekki að þýða að Engilsaxarnir hafi sjálfir túlkað kvæðið sem svo, þó það sé 

mögulegt. Né heldur þarf svo að vera að það hafi verið eðlislega kristið frá grunni, heldur 

hafi kristin tákn og túlkanir fremur hlaðist smám saman ofan á það og orðið hluti af því – 

sú djúpofna kristna heimsmynd sem fræðimenn hafa fjallað um er ekki endilega kristin og 

þarf ekki að vera jafn djúpofin og margir telja. En það vekur athygli að sú kristni sem 

birstist í Beowulf er af fornum toga, virðist vera einhverskonar frumkristni, eða bera mark 

um kristnitökuna sjálfa og tíma þar sem gömlu og nýju trúarbrögðin mættust og 

blönduðust, því hvorki er vitnað í atburði Nýja testamentisins né er nokkurs staðar minnst á 
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Krist.
99

 Þessi birtingarmynd kristni í Beowulf bendir þá enn og aftur til þess að kvæðið hafi 

verið ritað á sjöundu öld og þá líklegast á fyrri hluta hennar, um það leyti sem kristni barst 

til Englands og breiddist út.   

     Með kristninni breiddist skrift út um konungsríki Englands og það er ekki svo ólíklegt 

að háttsettir menn hafi lært að skrifa af lærðum mönnum eða að þeir hafi haft hjá sér, eða 

þá ráðið til sín, kunnáttumenn til að skrá fyrir sig annála, kvæði og fleira sem mönnum 

þótti sæmd að. Skrift og bókmenntir voru þannig mikilvæg valdatæki, og ættfræðiverk gátu 

styrkt tilkall til lands og valda og leyst deilur. Þetta myndi leysa vanda fræðimanna sem 

hafa einblínt á víkingaöldina sem hinn eina mögulega upphafstíma kvæðisins og spurt sig 

hví verið sé að lofa innrásarmenn í hástert, eins og Richard North gerir í nýlegri bók 

sinni
100

 auk annarra sem hafa litið til Danastjórnar
101

 eða valdatíðar Alfreðs konungs hins 

mikla.
102

 Hafi Beowulf verið rituð svo seint má ætla að efnið væri enn litaðra af kristinni 

heimsmynd en raun ber vitni og jafnvel að höfundur þess myndi vísa í Nýja testamentið. 

Þrátt fyrir þessar túlkanir virðist óumflýjanlegt að líta svo á að málfræði, bragfræði, efni og 

trúarafstaða í kvæðinu bendi til sjöundu aldar og því hlýtur kvæðið að hafa verið skráð 

fyrst þá upp eftir munnlegri heimild á sjöundu öld og til viðbótar hlýtur núverandi varðveitt 

gerð að byggja á fyrirmynd sem virðist hafa verið rituð eigi síðar en á áttundu öld.   

 Hér hefur verið reynt að sýna fram á mögulegan uppruna Beowulfs í Mersíu við lok 

forkristins átrúnaðar, en Mersía var seinasta ríki hins svokallaða Sjökonungaríkis til að 

taka kristni. Staffordshire-fjársjóðurinn hefur sýnt að Mersía var afar auðugt ríki þar sem 

forkristnar athafnir voru stundaðar fram á síðari hluta sjöundu aldar og mögulega fram á 

áttundu öld.
103

 Konungar Mersíu ráku ættir sínar aftur til Engla og Jóta, þar á meðal til 

Offa Englakonungs. Í Anglo-Saxon Chronicle segir um uppruna Engilsaxa: „From Angeln, 

which after remained waste, between the Jutes and the Saxons, came the East Angels, the 

Middle Angles, the Mercians and all the Northumbrians“.
104

 Hér er þá um að ræða fólk 

komið frá Danmörku, sem þekkt hefur sögur af Skjöldungum og öðrum norrænum hetjum; 

sögur sem áttu að hafa gerst fram á miðja sjöttu öld, ef við gefum okkur að 

fornleifauppgreftir í Lejre stemmi við tímasvið kvæðisins. Er þá ekki mögulegt að það fólk 

hafi flutt með sér ýmsar sögur og kvæði, fyrirmynd Beowulf þar á meðal, af meginlandinu, 
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viðhaldið þeim og varðveitt, og að lokum skráð efnið þar sem það hefur tekið breytingum 

samhliða samfélaginu? Og þannig hafi Beowulf aðlagast kristni, samhliða fólkinu, líkast til 

snemma þar sem einhvers konar frumkristni virðist liggja kvæðinu að baki? Í því samhengi 

mætti benda á hve óljósar fyrstu línur Beowulf eru: „Hvæt, wē Gār-Dena/ in ġaerdagum/ 

þeodcyninga/ þrym ġefrūnon“.
105

 Í þessum línum er í raun ekki hægt að komast að því 

hvert viðfangið er; eru Gārdenar, Geirdanir, áheyrendurnir eða viðfangið? Hafa Gārdenar 

heyrt af þjóðkonungum eða hefur fólk heyrt af Gārdenum og þjóðkonungum þeirra? 

Líklegast eru þeir viðfang textans en engu að síður þarf að huga að því að Engilsaxar gætu 

mögulega hafa skilið þetta sem tilvísun í sig sjálfa og uppruna sinn.   

     Getur ekki hugsast að ríkur og valdamikill konungur eins og Penda hafi tekið þátt í að 

miðla kvæðinu, látið skrá það til marks um glæstan uppruna sinn og göfugar ættir? Í hið 

minnsta er forfaðir Penda, Offa Englakonungur, einn af landnemum Englands, nefndur í 

kvæðinu og honum mikið hampað. Engan veginn er hægt að sanna að Penda hafi komið 

nálægt kvæðinu en sterk tengsl Beowulfs við Mersíu, forkristinn átrúnað, forfeður og 

landnema Engla og ríkulega efnismenningu Engilsaxa gefa engu að síður sterka 

vísbendingu um að Mersíukonungur hafi staðið að baki verkinu og væri Penda þar líklegur 

kostur. Óljóst er hvenær Penda tekur völd í Mersíu; samkvæmt A, B og C gerðum Anglo-

Saxon Chronicle er hann sagður komast til valda árið 626 en Beda gefur til kynna að það 

hafi verið nokkru síðar, eða árið 632.
106

 Hann virðist hafa verið mikill herkonungur því að 

hann er sagður hafa eytt Norðymbríu árið 633 eftir að hafa vegið Edwin 

Norðymbríukonung: „Cadwallon and Penda afterwards advanced on Northumbria and laid 

waste all the land of the Northumbrians,“
107

 auk þess sem hann drepur konunga 

Norðymbríu í tvígang, Edwin konung árið 633 og Oswald árið 641.
108

 Sonur Penda, Peada 

er sagður taka kristni með Mið-Englum (en. Middle Angles
109

) og tekur hann við Mersíu 

þegar Penda er veginn árið 655 og þar með tekur Mersía kristni.
110

 Áður hefur verið talað 

um að fornleifauppgreftir í Sutton Hoo gefi skýra mynd af efnismenningu Beowulfs og 

hefur víða verið fjallað um tengsl muna úr uppgreftinum við kvæðið. Sutton Hoo er 

almennt talið vera frá árinu 625, en varkárustu menn segja 610-640.
111

 Ef Sutton Hoo 
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endurspeglar í raun og veru efnismenningu Beowulfs og þar af leiðandi mögulegan 

ritunartíma er hér komið fram tímabil sem passar við valdatíð Penda í Mersíu. 

Staffordshire-fjársjóðurinn styrkir þá tilgátu enn fremur, en ein kenning fræðimanna um 

tilkomu fjársjóðsins er að Penda hafi látið hann eftir sig.
112

 Ekki er ólíklegt að slíkur 

herkonungur hafi látið skrá kvæði um glæstar dyggðir forfeðra sinna og síðar meir, þegar 

Mersía varð kristnuð hafi kvæðið verið uppfært í takt við samfélagslegar breytingar. Þá er 

ekki ólíklegt að einhver eftirmaður hans hafi látið bæta inn kristum innskotum í 

endurskráningu kvæðisins í þeim tilgangi að aðlaga það breyttum tíðaranda og nýrri trú, ef 

til vill Offa af Mersíu (sem einnig rak ættir sínar til Offa Englakonungs) sem ríkti 757-797, 

en margir hafa áður nefnt hann í tengslum við tilurð og varðveislu Beowulfs.
113

 Að minnsta 

kosti er sannarlega komið fram neikvætt viðhorf meðal Engilsaxa til norrænna manna, 

forkristinna trúarbragða og hetjukvæða, eins og sjá má af frægu bréfi Alcuins sem var ritað 

árið 793.
114

  

     Aðstæður í Mersíu skapa mögulegan grunn fyrir kvæðið sem myndi útskýra 

menningarlega tilfærslu og aðlögun efnisins, samblöndun annars ólíkra hugmynda, 

tvöfalda merkingu og ofgnótt af fornfræðilegum upplýsingum. Beowulf er líkast til 

jaðarbókmenntaverk í margföldum skilningi; hún stendur á jaðri munnmennta og 

bókmennta, forkristins átrúnaðar og kristins árúnaðar en að sama skapi er um norrænt efni 

að ræða í engilsaxneskum búningi. Jaðarbókmenntir eru einnig bókmenntir á 

landfræðilegum jaðri; þær bókmenntir sem flytjast á milli menningarsvæða út á jaðarsvæði, 

til dæmis á eyju eins og England, taka oft breytingum, leiðrétta sig ekki heldur þróast í 

sjálfstæða átt, samræmast því ekki frásögnum sömu gerðar af meginlandinu og úr verður 

nýtt afbrigði – jaðarleifar (en. marginal survivals).
115

 Þar með er komin möguleg útskýring 

á því hvers vegna kvæðið Beowulf sem slíkt er ekki til í Skandinavíu. Beowulf er sérstök 

afurð Engilsaxneskrar menningar en leifar af hinni almæltu sögu sem liggur Beowulf að 

baki má enn finna í norrænum bókmenntum; sagan verður hins vegar aldrei sú sama því 

menningarlegar aðstæður í Skandinavíu voru frábrugnar þeim aðstæðum sem voru á 

Englandi. Frásagnaleg greining á Beowulf hefur leitt í ljós að kvæðið samræmist 

kenningum Vladimirs Propp um frásagnarliði þjóðsagna:   
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The poem has been examined in detail in accordance with the morphological 

scheme abstracted from folktales, by Vladimir Propp, conforming that the plot of 

the two Danish episodes conforms to structure that is commonplace of folktales 

(and that is realized with some particularity in the „Bearʼs son“ type of tale).
116

  

Þessar leifar lifa áfram meðal annars í Bjarnarsonasögum (en. Bearʼs Son Tale), og 

tveggjatrölla sögunum (en. Two Troll tradition) eins og Grettis sögu, ævintýrinu um 

Velvakanda og bræður hans, Gullþóris sögu, Hrólfs sögu kraka og Andra rímum svo 

eitthvað sé nefnt. Beowulf hefur verið felld að ATU 301 og ATU 650
117

 auk þess sem hún 

tengist Drekadrápshetjunni, AT 300, og norrænum goðsögum eins og sögunni af Dauða 

Baldurs (sem birtist í þættinum af Herebeald og Hæðcyn)
118

 og sögunni um Þór og 

Miðgarðssorm (sem birtist í viðureign Beowulfs við drekann). Þá hefur einnig verið bent á 

tengsl Beowulfs við kvæði um Sigurð Fáfnisbana og sumir jafnframt bent á 

orðalagslíkindi
119

, svo að hinar sameiginlegu leifar má finna víða. Slík menningarleg 

tilfærsla gæti útskýrt hví Beowulf er svona erfitt viðfangs; kvæðið er samansafn af 

merkingum, tengingum og hugmyndum áheyrendanna (menningarinnar) undanfarin 

árhundruð og nýjar hugmyndir eru ennþá að bætast við þar sem kvæðið er enn talið 

menningarlega mikilvægt. Beowulf er því samhjóða breskri menningu þó rót þess liggi í 

Skandinavíu en til þess að skilja kvæðið er jafn nauðsynlegt að huga að uppsprettunni og 

varðveislusögunni. Beowulf er því sannarlega einstakt verk milli tveggja heima – í orðsins 

fyllstu merkingu – og er jafnframt saga fólksins, landnemanna sem fluttust til Englands og 

styrktu sjálfsmynd sína og ímynd með sögum af heimalandinu og forfeðrunum en sögðu 

um leið söguna af sjálfum sér og þeirra kynslóða sem á eftir komu, sögðu söguna, skráðu 

og loks endurskráðu.  
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Niðurstöður 

Hér hefur verið reynt að sýna fram á uppruna Beowulfs í norrænum munnmælasögnum 

sem gætu hafa borist með Englum til Englands á sjöttu öld. Efni og sögusvið Beowulfs er 

danskt, og hugsanlega samsett úr nokkrum frásögnum sem steypt hefur verið saman til að 

upphefja Engla. Kvæðið hefur væntanlega borist frá Lejre á síðari hluta sjöttu aldar til 

Mersíu eins og ákveðin máleinkenni benda til. Þar hefur það slípast til í munnlegri geymd 

og loks verið skráð á sjöundu öld, hugsanlega í valdatíð Penda Mersíukonungs, 626-655. 

Leifar af þessum munnmælasögnum má enn finna í norrænum sögum og kvæðum á borð 

við Hrólfs sögu kraka, Velvakanda og bræður hans, Grettis sögu, Andra rímum og 

Brúsajökilskvæði svo eitthvað sé nefnt – hliðstæður við einstök efnisatriði kvæðisins lifa 

víða. Fornleifafundir við Sutton Hoo hafa verið tengdir við efnismenningu Beowulfs og ef 

þeir endurspegla réttilega efnismenningu og ritunartíma passar það við valdatíð Penda.

 Fyrsta uppskrift Beowulfs hlýtur að hafa verið gerð fyrir seinni hluta áttundu aldar, 

áður en veldi Merewīoinga leið undir lok árið 751 og fyrir hljóðdvalabreytinguna sem varð 

fyrir árið 750. Ekki fæst séð að víkingaöldin eða Danastjórn hafi neitt með tilurð kvæðisins 

að gera en vel má hugsast að á þeim tíma hafi myndast kjöraðstæður fyrir varðveislu þess 

og frekari útbreiðslu. Allar vísbendingar benda til þess að kvæðið hafi fyrst verið ritað á 

sjöundu öld, og mögulega fram á miðja áttundu öld.   

     Allt bendir til þess að kristnar tilvísanir séu síðari tíma innskot; þær virðast hvorki vera 

upprunalegar í kvæðinu né eðlislægur þáttur þess, enda hefur kristnum tilvísunum oft verið 

bætt inn í forkristnar athafnir og þær túlkaðar á kristnum forsendum. Eitt augljósasta dæmi 

þess er útför Beowulfs sem fær ríkulega bálför sem sæma myndi hverjum forkristnum 

konungi en á sama tíma er hinn kristni guð lofaður (línur 2858a-2859b) og sál Beowulfs 

sögð stíga til himna (línur 2817a-2820a, 3155b). Þá er tilvísunin í Kain ónauðsynleg fyrir 

persónusköpun Grendels eða skilning á honum, því að staða hans á jaðrinum, lýsingar á 

honum, híbýlum hans og athafnir duga til að skilgreina hann sem andþegn og í mótstöðu 

við mannlegt samfélag.   

     Flest bendir til munnlegrar tilfærslu frá Danmörku til Englands á sjöttu öld en það sem 

kemur í veg fyrir að munnlegur uppruni sé almennt viðtekinn af fræðimönnum er hve 

listilega slípað kvæðið er orðið í nú varðveittri mynd. Það hefur að minnsta kosti verið 

skráð tvisvar, hugsanlega oftar, og slípast þar til í ritunarferlinu, auk þess sem það hafði 

áður náð að mótast í munnlegri hefð í rúma öld eða svo. Vitað er að nú varðveitt uppskrift 

var skráð á bilinu 1000-1011 og möguleiki fyrir hendi að hin kristnu innskot hafi bæst þar 
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inn, en líklegra er að þau hafi bæst fyrr inn þar sem einhverskonar frumkristni virðist vera 

allsráðandi í kvæðinu, líkt og í kjölfar kristnitökunnar. Hugsanlega hefur kvæðið verið 

kristnað í kjölfar kristnitöku Mersíu, eða þá verið fært í hinn kristna búning á áttundu öld á 

tímum Offa Mersíukonungs, á þeirri níundu á valdatíð Wiglafs af Mersíu eða þá með 

Alfreði mikla Englandskonungi seint á níundu öld. Þessi kristnu innskot eru engu að síður 

mikilvæg í menningarlegu samhengi því að þótt þau séu ekki upprunaleg eru þau hluti af 

hinni menningarlegu tilfærslu og aðlögun sem kvæðið hefur gengið í gegnum. Það verður 

að teljast líklegt að Engilsaxar hafi aðlagað kvæðið og gert það að sínu eigin.   

    Kvæðið er einstakt menningarlega séð; saga Beowulfs er mögulega saga landnema sem 

fluttust til Englands, styrktu sjáfsmynd sína og ímynd með frásögn af heimalandinu og 

glæstum þjóðkonungum. Frásögn, sem var síðar skráð, hélt áfram að þróast samhliða 

landnemum og afkomendum þeirra sem tóku kristni og var loks endurskráð. Beowulf er 

merkilegt verk sem heldur áfram í sífellu að hlaða utan á sig menningarlegum táknum og 

túlkunum, sem eru tákn og túlkanir allra þeirra alda sem kvæðið hefur lifað. Fyrir vikið 

verður Beowulf tákn- og merkingaþrungið verk og erfitt getur verið að greina það til 

fullnustu, en til að fá heildstæða mynd af þessu magnaða kvæði þarf að huga að 

uppsprettunni og þeirri þróun sem átt hefur sér stað í varðveisluferlinu og það er gert með 

því að rýna undir feld textans.  
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