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Útdráttur	  

Í þessari rannsókn eru þrjár gerðir af rímum af Gretti sterka rannsakaðar. 
Rímnagerðirnar eru frá 15., 17. og 19. öld.  

Elsta ríman er ort af ónafngreindum höfundi og finnst í Kollsbók, elsta 
rímnahandriti sem varðveist hefur og er nú geymt í Wolfenbüttel-bókasafninu. 
Rímurnar frá 17. öld eru ortar af Kolbeini Grímssyni Jöklaraskáldi. Heimildir um 
þann mann eru af skornum skammti, en nafn hans kemur fyrir í þjóðsögum Jóns 
Árnasonar, þar sem finna má frásögn af Kolbeini og kölska að kveðast á. Þriðja og 
yngsta rímnagerðin er eftir Magnús Jónsson, sem gjarnan var kallaður Magnús í 
Magnússkógum. Magnús var mikilvirkt rímnaskáld á fyrri hluta 19. aldar. 

Hér er sú aðferð notuð að taka fyrstu fimm rímur hverrar rímnagerðar um sig 
og skoða hversu vel skáldunum miðar við að segja söguna af Gretti Ásmundarsyni. 
Bragarháttur hverrar rímu er greindur. Kenningar og heiti úr hverri rímnagerð fyrir 
sig eru tekin saman og gerð lausleg athugun á hversu mikið er af flóknum, 
óskiljanlegum eða bjöguðum kenningum. Nafnorðsaukningar úr hverri gerð eru 
einnig dregnar fram. Í ritgerðinni er gerð stutt mállýsing fyrir hverja rímnagerð, auk 
þess sem efnistök hinna mismunandi höfunda eru gaumgæfð. Mansöngvar hvers 
skálds eru skoðaðir auk þess sem kannað er hvernig málshættir og dróttkvæðar vísur 
Grettis sögu Ásmundarsonar skila sér inn í rímurnar. 

Markmiðið með samanburði á rímnagerðunum þremur er að koma auga á 
hvort og þá hvernig hvert og eitt skáld ljær sögunni sem rímurnar eiga að segja sinn 
persónulega blæ með þeim ákvörðunum sem teknar eru á meðan á sköpunarferlinu 
stendur. Með þessari aðferð ætti að vera unnt að sjá bæði þróun og stöðnun 
rímnahefðarinnar, auk þess að fá tilfinningu fyrir þeim tíðaranda sem einkenndi þessar 
þrjár ólíku aldir.  
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Formáli	  

Ritgerðin er skrifuð í nokkrum áföngum frá árinu 2013 til ársins 2015 undir 
handleiðslu Aðalheiðar Guðmundsdóttur. 
 Tildrög þess að ég réðst í að rannsaka þrjár gerðir af rímum af Gretti sterka 
Ásmundarsyni eru þau að haustið 2013 gerði ég 10 eininga rannsóknarverkefni þar 
sem ég skrifaði upp fjórar rímur um Gretti Ásmundarson eftir Kolbein Grímsson úr 
handritinu AM 611d 4to. Leiðbeinandi minn var Aðalheiður Guðmundsdóttir, sem 
hafði reynslu af að skrifa upp og gefa út Vargstökur. Rímurnar vöktu áhuga minn en 
verkefninu var lokið þegar þar var komið sögu að Glámur var afturgenginn og 
stjórnlaus. Ég vissi að í næstu rímu yrði sagt frá viðureign þeirra Grettis. Af forvitni 
skrifaði ég því fimmtu rímuna upp líka. Áhugi minn á rímum var með þessu 
endurvakinn, því hann hafði kviknað um aldamótin þegar út kom diskurinn Raddir, 
sem innihélt rímnakveðskap. Uppskriftin sem rannsóknarverkefnið snerist um fylgir 
með ritgerðinni og er að finna í Viðauka II. 
 Þegar rímurnar fimm lágu læsilegar fyrir á pappír langaði mig að vinna meira 
með efnið. Ég hafði fengið veður af fleiri gerðum rímna eftir aðra höfunda og langaði 
til að sjá hvort ein ríma væri annarri lík og jafnvel fullvissa mig um að þetta væri ekki 
allt sama tóbakið og tók ákvörðun um að bera saman fleiri gerðir rímna af sama 
söguefni. 

Fyrsta hindrunin sem þurfti að yfirstíga til að geta tekist á við verkefnið sjálft 
var að skrifa fleiri rímnatexta upp eftir handritum. Ég valdi til samanburðar rímur eftir 
Magnús í Magnússkógum. Uppskrift af rímum um Gretti eftir Magnús fylgir þessari 
ritgerð í Viðauka III.  
 Vinnan við uppskriftir rímnanna var mjög lærdómsrík, en tafsöm og reyndi á 
þolrifin, þar sem handritin voru misjafnlega vel læsileg. Það var fyrst eftir að hafa 
skrifað upp fimm rímur Kolbeins og fimm rímur eftir Magnús, með þeim mörgu 
ákvörðunum sem útgefandi fornra texta þarf að taka af yfirvegun og þekkingu, sem 
hægt var að kynnast þeim textum sem verkefnið skyldi fjalla um. Þar sem þegar höfðu 
verið gefnar út rímur af Gretti frá 15. öld í Rímnasafni lá beint við að hafa þær einnig 
til samanburðar.  
 Rímnaheimurinn reyndist mér meira framandi en ég hafði gert ráð fyrir og 
skáldskapur þeirra Kolbeins og Magnúsar var bæði heillandi og fráhrindandi í senn; 
heillandi eftir því sem á leið og ég komst betur inn í rímnamálið og þá aldagömlu hefð 
sem það byggist á, en fráhrindandi vegna þess að því bregður við að bragfyllingar og 
hortittir skyggi á gleðina yfir því sem vel er gert. Að alast upp án þess að heyra 
rímnakveðskap gerir þennan heim gríðarlega framandi í fyrstu og var mér sumpart létt 
þegar Davíð Erlingsson skrifaði um þennan vanda í einni af greinum sínum:  
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In our day, those who have not been brought up in the living tradidtion not only find 
it impossible to follow a recital of rímur but they will not even be able to read and 
fully understand a simple ríma stanzas containing some kennings.1 

 
Ferðlagið inn í aldagamlan heim rímna varð því lengra en upphaflega var fyrirhugað og 
fljótlega varð ljóst að til að fara á dýpið og kanna grunninn í hafsjó rímnahefðarinnar 
þurfti tíma, æfingu og yfirlegu. Þessi skrif eru í mínum huga einskonar reisubók þess 
sem kynnist í fyrsta sinn því að ferðast um rímnahefðina. 
 Á leið minni í gegnum rannsóknarferlið komu fordómar aldanna í garð 
rímnahefðarinnar margoft upp og fylltu hugann. Ljósið sá maður aftur þegar textar 
eftir gengna fræðimenn sannfærðu mann um að í rímunum byggi mikill fróðleikur, 
þær væru í raun óplægður akur, þar sem einungis lítill hluti þeirra hefur verið 
skoðaður að gagni. Tilgangur þess að rannsaka rímurnar sýndist stundum órafjarri, en 
samhljóma kór fróðustu manna megnaði að ýta mér að rannsókninni og reyna að skilja 
það sem rímnaskáldin vildu koma frá sér, hvert með sínum hætti, en mörkuð vörðum 
hefðarinnar á alla kanta. 

Ég kann öllum þeim sem hafa aðstoðað mig við þessa rannsókn miklar þakkir. 
Leiðbeinandi minn, Aðalheiður Guðmundsdóttir, hefur verið óþreytandi með 
uppbyggilega gagnrýni, ögun og úthald gagnvart því sem torvelt reyndist að fá botn í. 
Kristján Eiríksson gaf margar góðar ábendingar og var ævinlega fullur eldmóðs við að 
skýra kenningar og tengja við gamlar goðsagnir, þar sem við átti. Bjarki Karlsson sem 
stýrir óðfræðivefnum Braga gaf oft gagnlega innsýn og hvatningu. Guðrún Nordal 
sem hefur leiðbeint mér við samsetningu námsins og annað starfsfólk Árnastofnunar 
hefur ávallt reynst hjálplegt í hverri þeirri beiðni sem ég setti fram og það sama á við 
um starfsfólk á Íslandssafni Landsbókasafnsins. Umsjónarkennari minn, Gunnar Á. 
Harðarson, sýndi margoft áhuga og hvatningu til þess að koma verkefninu heilu í 
höfn. Fjölskyldan hefur stutt þessa vinnu eftir mætti og maðurinn minn, Sigurpáll S. 
Scheving, fær hjartanlegar þakkir fyrir úthaldsgæði. Við prófarkalestur reyndist 
Hugrún R. Hólmgeirsdóttir þrautgóð og hvetjandi, eins og Embla Bárudóttir sem rak 
smiðshöggið á prófarkalestur. Handvömm sem kann að finnast í ritgerðinni er þó á 
mína ábyrgð. Án stuðnings allra þessara raungóðu vina og lærimeistara væri verkinu 
ekki lokið. 
  

                                                   
1 Davíð Erlingsson, Prose and Verse in Icelandic Legendary Fiction, 388. 
2 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, v. Í formála Finns kemur fram að hann nafngreini 1050 rímur, en af 
þeim höfðu aðeins 240 rímur birst prentaðar árið 1966. Lítið hefur síðan bæst við af rímnaútgáfum, en 
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1.	   Aðfaraorð	  

Viðamikill hluti bókmenntaarfs Íslendinga býr í rímnahandritum. Minnstur hluti 
þessara rímna hefur ratað í hendur almennra lesenda, fræðimanna og kvæðamanna, þar 
sem hann hefur ekki verið prentaður og er því óaðgengilegur.2 Það hefur þó lengi verið 
skoðun og trú þeirra sem gerst þekkja til rímnahefðarinnar að útgáfur rímnahandrita 
geti fært fræðasamfélaginu og menningarlífinu mikil verðmæti, bæði í formi 
upplýsinga um tungumálið og ekki síður sem efniviður til listrænnar sköpunar. 
 Örðugt er að fjölyrða um ástæður þess að svo mikill hluti rímnahandrita skuli 
hafa legið afskiptur í handritasöfnum um nokkurra alda skeið, nema ef vera skyldi 
skortur á fjármunum og þar með sérfræðingum til að rannsaka handritin og gefa þau 
út, eins og oft vill verða. Þó verður ekki hjá því komist að hugurinn hvarfli til þess 
hvernig rímur hafa legið undir ámæli presta, ljóðskálda og menningarfrömuða allt frá 
því að kirkjan hafði uppi varúðarorð um rímnakveðskap, þar sem hann var líklegur til 
að leiða athygli manna frá guðsótta og að veraldlegum frásögnum, sem ekki þóttu 
líklegar til að bæta siðferði og trúarþel.3 Á 19. öld, sem Fjölnismenn kölluðu „rímna og 
postillu öld“4 voru rímurnar gagnrýndar fyrir að vera algerlega andlaus kveðskapur.5 
 Þau skrif sem hér eru sett fram hafa tvíþættan tilgang. Gerð er tilraun til að 
gera aðgengilegan hluta tveggja rímnabálka sem ekki hafa verið handbærir til þessa, 
nema þá í handritum. Sá þriðji sem hér er um fjallað hefur þegar komið út á prenti 
fyrir meira en hundrað árum. Það eru rímur frá 15. öld eftir ónefndan höfund. Þær 
óútgefnu rímur sem um er að ræða eru annars vegar fyrstu fimm rímurnar af þeim 
tveimur tugum sem Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld lauk við að yrkja árið 1658. Hins 
vegar eru hér birtar fyrstu fimm rímur viðamikils rímnabálks Magnúsar Jónssonar frá 
Magnússkógum. Rímnabálkurinn er í heild 44 rímur og var ortur árið 1828. Allar þær 
rímur sem hér er um fjallað eru ortar út af Grettis sögu Ásmundarsonar, Íslendingasögu 
sem talin er vera frá 14. öld. 

Í rannsókninni hér að aftan verða rímnatextarnir gaumgæfðir og gerð tilraun til 
að bera saman vinnubrögð, smekk, tungumál, kunnáttu og tísku sem greina má í 
gegnum skrif þessara ólíku rímnaskálda frá þremur ólíkum öldum, eða 15., 17. og 19. 
öld. Með samanburði á skáldskap þeirra verður leitast við að athuga hvort rímur hafi 

                                                   
2 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, v. Í formála Finns kemur fram að hann nafngreini 1050 rímur, en af 
þeim höfðu aðeins 240 rímur birst prentaðar árið 1966. Lítið hefur síðan bæst við af rímnaútgáfum, en 
einna helst þó útgáfur á vegum Stofnunar Árna Magnússonar á Íslandi, svo sem Áns rímur bogsveigis, 
Bósa rímur, Haralds rímur Hringsbana og Úlfhams rímur, auk þess sem rímur af Mábil sterku eru 
væntanlegar.  
3 Guðbrandur Þorláksson, Formale Til Lesarans. Þar eru m.a. þessi varnaðarorð til þeirra „sem ei hafa 
Guds Ord medferdis“ en hafa „allſkynjs Veralldar Glede“, þeir eru minntir á að þeir „eru J Myrkrum 
under Diỏfulſins Vallde og eilijfre fyrerdæmingu“(síða 2 en blaðsíðutal vantar í frumútgáfu bókarinnar 
Lijfs vegur). Sjá einnig Formála Guðbrands Þorlákssonar að Sálmabókinni sem prentuð var 1589: 
Sigurður Nordal, Íslensk lestrarbók 1400–1900, 34–39. 
4 Tómas Sæmundsson, Bókmentirnar á íslendsku, 88. 
5 Ibid., 76.  
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verið staðnað listform, þar sem sögunni er fylgt í hvívetna og lítið sem ekkert rými er 
fyrir skáldin að koma sínum hugðarefnum, hæfileikum og ímyndunarafli á framfæri.  

Vel er hugsanlegt að rímnaformið hafi í raun alla tíð hentað fyrir persónulega 
tjáningu skáldanna, sem völdu þessa leið til listrænnar sköpunar og útrásar einmitt 
vegna þess að innan hennar gátu menn fengið útrás fyrir sköpunarþrá, skoðanir og 
hæfileika sína. Taka ber tillit til þess að þó að hugsanlega hafi orðið hnignun á einu 
sviði rímnahefðarinnar hafi framfarir orðið mögulegar á öðrum sviðum þessa 
margslungna kvæðaforms.   
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2.	   Inngangur	  

Menn hafa almennt verið sammála um að miðaldir hafi ríkt í Evrópu þegar Ísland var 
numið á 9. öld. Sama einhug er ekki að finna þegar fjallað er um lok miðalda. Sumir 
miða við fund Ameríku í lok 15. aldar, aðrir við fall Miklagarðs í hendur Tyrkja, litlu 
fyrr. Flestir telja að miðöldum hafi lokið þegar hin svonefnda ‘endurreisn’ er hafin.  

Á Íslandi hafa lok miðalda almennt verið miðuð við siðaskiptin 1550. Þá hafa 
menn hugsað sér að verði eins konar þáttaskil í menningarlífi þjóðarinnar, þegar meira 
fer að bera á húmanískri nálgun í bókmenntum og kortagerð svo nefndar séu tvær 
greinar menningarinnar.6  

Íslensk bókmenntasaga, sem hefst á 11. öld, hefur aðgreint tímabilið frá 1300 
og fram til siðaskipta og kallað miðöld.7 Þannig er hin svokallaða miðöld íslenskra 
bókmennta hugsuð sem afmarkað tímabil innan hinna evrópsku miðalda. Þessi 
nafngift kallast jafnframt á við hugmyndina um ‘fornbókmenntir’ Íslendinga. Nú er 
yfirleitt talað um elstu bókmenntir sem voru ritaðar á Íslandi undir einu nafni og þær 
nefndar miðaldabókmenntir.  

Hugmyndin um sérstakt tímabil eða skeið milli fornaldar og nútímans kom 
fyrst fram árið 1469 á Ítalíu. Hún spratt fram er bókavörður páfans, Giovanni Andrea, 
gerði tilraun til þess að greina á milli manna fortíðar og þeirra sem þá voru 
samtímamenn hans. Það var hins vegar ekki fyrr en á 17. öld sem menn fóru að skipta 
tímabilum í fornöld, miðaldir og nútíma og hefur síðan þá verið nánast alsiða að sjá 
miðaldir hefjast við fall Rómaveldis og ljúka með ítölsku endurreisninni. Þetta reifar 
Jacques Le Goff í greininni „Hinar löngu miðaldir“8, þar sem hann rýnir í hugmyndina 
um miðaldir og teygir á henni með eftirtektarverðum rökum.  
 Le Goff bendir á að það beri að taka tímamótunum sem urðu með 
Endurreisninni, með stórum staf, með miklum fyrirvara þar sem tíminn sem nefndur 
hefur verið miðaldir einkennist af endurreisn á ýmsum stigum, „þegar sífellt er verið 
að leita aftur til fortíðar – til liðinnar gullaldar – að staðfestingu og viðmiðum“.9 Með 
þessu leggur Le Goff grunn að hugmyndinni um „hinar löngu miðaldir“ og útskýrir 
hvers vegna Endurreisnin markar í raun ekki endalok miðalda. Segir hann að þvert á 
móti megi auðveldlega greina varanlegar formgerðir sem liggi til grundvallar 
vestrænum samfélögum frá falli Rómaborgar allar götur til 19. aldar, þær sýni best 
samhengi „hinna löngu miðalda“. Sem dæmi um slíkar formgerðir sem breyttust 
löturhægt og voru svo að segja óbreyttar í 15 aldir eru lénsskipulagið, almenn trú á 

                                                   
6 Sjá nánar Viðar Hreinsson, Tvær heimsmyndir á 17. öld, 117. 
7 Íslenska alfræðiorðabókin, 500. Sjá einnig Vésteinn Ólason, Nýmæli í íslenskum bókmenntum á nýöld, 
68. 
8 Jacques Le Goff. Hinar löngu miðaldir, Ritið, 9–18.  
9 Ibid, 12–15. 
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lækningamátt konunga og kraftaverk og hugmyndafræðileg einokun kristninnar. 
„Hinar löngu miðaldir“ verða nokkuð augljósar við þessa upptalningu.  

Þegar kvarðinn sem miðaldir eru skoðaðar á er orðinn svo breiður og opinn 
sem að framan greinir má hugleiða hvort hægt sé að líta á rímnahefð Íslendinga sem 
dæmi um formgerð sem þreifst á hinum löngu miðöldum og einkenndist af svo 
hægfara breytingum að jaðrar við kyrrstöðu. Ekki má þó útiloka fyrirfram að unnt sé 
að greina innan hefðarinnar tilraunir til að endurreisa frægð fornra kappa, endurnýja 
eða endurnýta skáldskaparmál sem átti rætur í dróttkvæðum og gefa hugmyndaheimi 
fornaldar byr undir vængina til að fljúga enn lengra til móts við framtíðina. 
 Á miðöldum breiddist lestrarkunnátta hægt út meðal almennings og 
rannsóknir hafa sýnt að á Íslandi var algengara en víðast annars staðar að leikmenn 
gætu lesið og jafnvel skrifað. 10  Allt það skeið sem kennt er miðöldum var hin 
munnlega og ritaða frásögn mjög eftirsótt og framboð því mikið. Íslensku rímurnar 
eru til marks um frásagnir sem spurn var eftir og sýnir hið viðamikla safn íslenskra 
rímnahandrita best hve útbreiðsla þeirra var mikil.11 Rímnamenningin á Íslandi virðist 
eiga ýmislegt sammerkt með þeim þáttum sem einkenndu hinar löngu miðaldir: 
Rímnakveðskapur var við lýði í langan tíma og rann ekki sitt skeið fyrr en í kjölfar 
iðnbyltingar.12 Félagslegum forsendum á Íslandi hefur Hermann Pálsson lýst þannig 
að þær hafi verið nánast hinar sömu frá 12. öld til upphafs 18. aldar.13  

Rímur eiga að vísu upptök sín á tímabili sem telst til síðmiðalda en að efninu 
til vísa rímur aftur í tímann, til glæstrar fortíðar og kappa sem þá voru uppi. 
Rímnaformið var að öllum líkindum nýtilkomið á 14. öld en segja má að það hafi 
stöðugt verið í nokkurs konar endurnýjun á meðan til urðu nýir rímnahættir, allt þar 
til yfir lauk undir lok 19. aldar, þegar nútíminn og þær nýjungar sem honum fylgdu 
ýttu rímunum og rímnakveðskap út af sviðinu. 

Sú skoðun er útbreidd að rímnaformið, með sínum dýru háttum og 
ósveigjanlegu kröfum um fylgni við bragreglur og kórréttar kenningar, hafi staðið 
sköpun og listrænni tjáningu rímnaskáldanna fyrir þrifum.14 Í uppflettiritum eru þær 

                                                   
10 Loftur Guttormsson, Læsi, 122. 
11 Sbr. nmgr. 1. Þótt fjölmörg rímnahandrit hafi varðveist eru þau venjulega færri af hverri rímu en þau 
handrit sem varðveist hafa af hverri Íslendingasögu. Driscoll, The Unwashed Children of Eve, 11. Þar 
kemur fram að hátt í 1000 rímur voru ortar á árunum 1600‒1900. Af þeim rímum var helmingurinn 
ortur á 19. öld. Fyrst voru rímur prentaðar í Hrappsey 1775. Þá komu út Rímur af Úlfari sterka. Þrátt 
fyrir að 23 rímnaflokkar kæmu út á prenti frá Hrappsey á árunum 1775–1843 hættu menn ekki að skrifa 
upp rímur. Ibid., 12. 
12 Rímnakveðskapur tengist kvöldvökum þeim sem finna má heimildir um víða í íslenskum ritum. Í 
grein eftir Sverri Tómasson má sjá nánar um tímabil rímnakveðskapar í tengslum við líftíma íslensku 
kvöldvökunnar. Sbr. „Hlutverk rímna í íslensku samfélagi á síðari hluta miðalda”. Ritið (X), 2005. 77–
78. Sjá einnig Matthew J. Driscoll, Words, Words, Words, 230–31. 
13 Hermann Pálsson, Sagnaskemmtun Íslendinga, 40. 
14 Sjá t.d. um smekkleysi rímna Sigurður Nordal, Íslensk lestrarbók, XIX. Svipaðar skoðanir um lítið gildi 
rímna má víða finna. En andmæli má einnig víða finna, sbr. Sverrir Tómasson, Hlutverk rímna í 
íslensku samfélagi á síðari hluta miðalda, 79 og áfram. 
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jafnvel útskýrðar einungis sem „rímuð endursögn sagna sem til voru á bókum“.15 Geri 
maður ráð fyrir að þessi yrðing sé réttmæt og byggð á fræðilegum rannsóknum má út 
frá henni fyrirfram gera ráð fyrir að rímur sem ortar eru út frá sömu sögu hljóti fyrst 
og fremst að bera svip af þrennu: sögunni sem liggur til grundvallar, forna 
skáldskaparmálinu sem rímurnar byggjast á og svo þeim rímnaháttum sem skáldið 
velur að nota. Þarf þá að líta fram hjá ýmsu sem hefur áhrif á þá sköpun sem liggur að 
baki rímum, því það er líklegt að rímnaskáld hafi svo ólíkan og persónulegan stíl og 
liggi svo mismunandi málefni á hjarta að rímur sem ólík skáld kveða innan sömu 
rímnahefðar, út frá sömu sögu, komi alltaf fyrst og síðast til með að bera skapara 
sínum, hæfileikum hans og áhugasviðum vitni. Hingað til hefur persónuleg tjáning 
skáldanna þó einkum verið tengd mansöngvunum, sem eru eins konar formálserindi 
framan við hina rímuðu sögu. En jafnframt hefur verið bent á að mansöngvarnir klifi á 
sömu minnum16 og samanstandi mikið til af tuggum sem hvert rímnaskáldið tekur 
upp eftir öðru.  

Í sögulegu samhengi má telja stórbrotið hversu lengi rímurnar eru ríkjandi hefð 
kveðskapar á Íslandi. Elstu rímu sem vitað er um má finna í Flateyjarbók, skinnbók 
sem talið er að hafi verið skrifuð að mestum hluta á árabilinu 1387–1395. Ólíklegt er að 
þessi fyrsta ríma hafi komið fram án nokkurs aðdraganda og því má gera ráð fyrir að 
rímnahefðin hafi verið búin að mótast í einhvern tíma þegar ríman var færð í letur á 
skinnblöð Flateyjarbókar.17 Upphaf rímnahefðar á Íslandi hlýtur því að hafa verið 
allnokkru fyrir síðasta áratug 14. aldar. Hvenær má svo telja tímabili rímnahefðarinnar 
lokið? Til eru rímur samdar á 20. öld, en réttast er að telja allra yngstu rímurnar ekki 
með, þegar rætt er um rímur sem ríkjandi form kveðskapar. Hugsanlega mætti miða 
endalok rímnatímabilsins við stofnun kvæðamannafélagsins Iðunnar árið 1929. 
Tilgangur félagsins hefur frá upphafi verið að varðveita rímurnar, sem þá höfðu fyrir 
allnokkru vikið af sviðinu fyrir rómantískri, síðar raunsærri og loks nýrómantískri 
ljóðahefð. Þá höfðu rímurnar  um 600 ára skeið verið fyrirferðarmesti kveðskapur 
Íslendinga.18 

Til er aragrúi rímnahandrita sem ekki hefur enn komið út á prenti. Í þeim 
bunka má finna fjölmörg tækifæri til að bera saman rímur sem ortar hafa verið út frá 
sama söguefni, af ólíkum skáldum sem uppi voru á mismunandi tímum. Þótt menn 
hafi áður borið saman rímur og þá prósatexta sem annaðhvort liggja þeim að baki eða 
samdir voru upp úr þeim hefur ekki farið mikið fyrir rannsóknum á borð við þá sem 
hér er gerð, þar sem rímnatextar mismunandi skálda eru bornir saman. 

Hér verða skoðaðar rímur þriggja skálda sem ortar voru út frá sömu 
Íslendingasögunni: Grettis sögu Ásmundarsonar. Rímnabálkar skáldanna þriggja eru 
                                                   
15 Vésteinn Ólason, Rímur, 277. 
16 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 330. 
17 Ibid., 321.  
18 Davíð Erlingsson, Rímur, 330. 
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misjafnlega viðamiklir og því er hér farin sú leið að taka framan af sköpunarverki 
hvers skálds, fyrstu fimm rímurnar, og skoða sérstaklega hvað þar kemur fram af 
sögunni af Gretti, hvernig meðferð skáldanna er á þeim vísum sem sagan geymir og 
þeim fleygu orðum sem sagan er annáluð fyrir. Málstig hverrar rímnagerðar er skoðað, 
svo og skáldskaparmálið og þekking skáldanna á upptökum þess. Mansöngvar eru 
fremst í hverri rímu allra rímnagerða og hafa þeir að geyma mikilvægar upplýsingar 
um afstöðu rímnaskáldanna til söguefnisins og samtíðar sinnar. Líta má á rímurnar 
þrjár sem stikkprufur, hverja frá sinni öldinni, sem verða skoðaðar í þeim tilgangi að 
varpa ljósi á vinnubrögð einstakra skálda, sem sköpun þeirra í ljósi samtímans hverju 
sinni. 
 Sú aðferð sem hér er beitt ætti að leiða í ljós hvort skáldin þrjú nálgast 
söguefnið og persónur sögunnar hvert með sínum hætti eða hvort rímnahefðin, með 
bragreglum sínum og hefðum, hefur sniðið skáldunum of þröngan stakk til að skapa 
sjálfstæð verk. Til grundvallar liggur spurningin um hvort rímnahefðin hafi lifað af svo 
lengi sem raun ber vitni af því að henni tókst að aðlagast þörfum landans eða hvort 
hún hafi um aldir verið staðnað form. Undir lúrir hin áleitna spurning hvort rímur geti 
talist skapandi listgrein?  
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3.	   Rannsóknarsagan	  

Fræðasamfélagið hefur lengi gert sér grein fyrir því hversu mikið verk er óunnið þegar 
kemur að rannsóknum á rímum. Þau rit sem liggja til grundvallar rannsóknum á 
rímnahefðinni eru orðin nokkuð aldurhnigin og löngu er orðið tímabært að blása til 
nýrrar sóknar í rannsóknum og útgáfu á rímum. Þessa meiningu má lesa úr ritum sem 
út komu á fyrri hluta 20. aldar19 og allar götur fram til vorra daga.20 
 Til er umtalsvert af rannsóknum á fyrirbærinu rímum og ýmislegt lesmál sem 
ekki gefst rými til að birta tæmandi lista yfir á þessum síðum. En rannsóknir þar sem 
bornar eru saman rímur af sama söguefni eru ekki á hverju strái. Algengara er að bera 
saman rímur og þá sögu sem rímurnar eru ortar út frá. Hér á eftir birtist lauslegt 
yfirlit slíkra rannsókna. Þá verður ekki hjá því komist að nefna þau rit sem markað 
hafa tímamót í fræðilegri umfjöllun um rímur, þar sem þau eru enn grunnur að öllum 
frekari rannsóknum á fyrirbærinu. 

Áður en þeir menn sem hvað ötulast unnu að rannsóknum á rímum í upphafi 
tuttugustu aldar komu sínum sjónarmiðum og niðurstöðum á framfæri í ritum sínum 
hafði Eugen Kölbing árið 1876 birt ritið Beiträge zur vergleichenden Geschichte der 

romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters, unter besonderer Berücksichtigung der 

englischen und nordischen Litteratur, þar sem hann fjallaði meðal annars efnis um 
nokkrar íslenskar rímur frá ýmsum tímum með viðkomu í Númarímum Sigurðar 
Breiðfjörð jafnt sem efni elsta rímnahandritsins, Kollsbókar.21  

Seint á 19. öld sendi Jón Þorkelsson frá sér samfellda lýsingu á íslenskum 
skáldskap á 15. og 16. öld í ritinu Om digtningen på Island,22 og komu þar rímur til 
umfjöllunar í fjórðungi ritsins. Var það í fyrsta sinn sem hluti af Grettisrímum frá 15. 
öld og nokkur orð um þær birtust á prenti. Höfundurinn vekur í ritinu athygli á því að 
í mansöngvum rímnanna tali skáldið gjarnan um sjálft sig sem gamlan mann,23 en 
slíkur tónn í mansöngvum er alvanalegur í rímum og tengist hugsanlega ofurtrú 
miðaldamanna á öllu gömlu.24 Með því að vera gamall bjó maður yfir þekkingu, og var 
um leið trúverðugri manneskja. Jón Þorkelsson fer reyndar ekki nánar út í þá sálma í 
riti sínu, en það er áhugavert að hann skuli taka upp þennan þráð einan úr 
Grettisrímum. 

Rit Finns Jónssonar vega einna þyngst í rannsóknum og útgáfum á rímum til 
þessa. Árið 1901 kom út forníslensk og fornnorræn bókmenntasaga hans, Det norsk-

                                                   
19 Sbr. Finnur Jónsson, Fortale (blaðsíðutal ómerkt í Rímnasafni II). 
20 Lavender, Whatever Happened to Illuga saga Gríðarfóstra?,  230, 249–50.  
21 Kölbing, Beiträge zur vergleichenden Geschichte der romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters, unter 
besonderer Berücksichtigung der englischen und nordischen Litteratur, 136–255. 
22 Jón Þorkelsson, Om digtningen på Island, 116–211. 
23 Jón Þorkelsson, Om digtningen på Island, 136. 
24 Sverrir Tómasson, Formálar íslenskra sagnaritara, 227. 
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islandske skjaldesprog omtr. 800–1300, þar sem málfræði þess skáldamáls sem rímur 
byggjast að stórum hluta á er útskýrð. Í inngangsorðum gefur Finnur fyrirheit um þær 
útgáfur sem áttu eftir að fylgja í kjölfarið, þar sem rímum var gefinn aukinn gaumur.25 
Rímnasafn Finns Jónssonar kom svo út í tveimur bindum snemma á 20. öld. Fyrra 
bindið kom út í Kaupmannahöfn 1905‒1912, en hið seinna 1913‒22. Í þessari 
umfangsmiklu útgáfu birtust á prenti uppskriftir Finns af þeim rímum sem finna má í 
skinn- og pappírshandritum eins langt aftur í tímann og leitað verður. Í formála 
Rímnasafns gerir Finnur grein fyrir því hvernig hann skiptir innihaldi ritsins í þrjá 

flokka. Þar lenda Grettisrímur, eða Grettlur, í flokki sögulegra rímna um norræna 
menn úr Íslendingasögunum. Hinir flokkarnir innihalda annars vegar rímur um 
goðsagnir og hins vegar rímur ortar út frá fornaldarsögum Norðurlanda.26 Uppskriftir 
í útgáfu Finns eru mikið til samræmdar. Greinarmerkjasetning er útgefandans, sem 
einnig hefur númerað vísur hverrar rímu. Í Rímnasafni Finns Jónssonar er leyst úr 
böndum og styttingar skrifaðar að fullu, án þess að auðkennt sé hvar svo er gert, og 
setur þetta nokkurt strik í reikninginn hjá þeim sem vildu gera ítarlegri rannsóknir á 
málstigi rímnanna.27 Úr þeim vanda bætir að nokkru ljósprentuð útgáfa af Kollsbók, 
sem Ólafur Halldórsson gaf út árið 1968.28 Þar er að finna greinargerðir um einkenni 
hvers skrifara fyrir sig, stafsetningu og máleinkenni.  

Í kjölfar þessara tveggja binda af Rímnasafni gaf Finnur út orðabók á dönsku, 

Ordbog til de af samfund til udg. af gml. Nord. Litteratur udgivne rímur samt til de af Dr. O. 

Jiriczek udgivne Bósarímur, sem nýtist enn í dag sem helsta uppflettirit til skýringar á 
skáldskaparmáli því sem rímnaskáldin notuðust við á þessum fyrstu öldum og hafa í 
raun ævinlega notast við síðan, að stærstum hluta. Finnur bendir enda á í inngangi að 
orðabókin sé hugsuð til að skýra orðfæri í elstu rímunum sem þá voru þegar útgefnar í 
Rímnasafni I og II, en þær eru allar taldar ortar fyrir siðaskiptin 1550. Segist hann hafa 
vonast til að slík orðabók yrði gefin út þegar allar rímur og helgikvæði sem skrifuð 
voru fyrir 1550 væru komin út á prenti. Sú bók hefði getað innihaldið mun meira af 
því tungutaki sem finna má í elstu rímum og helgikvæðum og því orðið gagnlegri. 
Finnur bætir þó við að þar sem ekki sjái fyrir endann á slíkum útgáfum á rímum sé 
það niðurstaða hans að bíða ekki lengur með að senda frá sér orðabók sem skýrir 

                                                   
25 Finnur Jónsson, Det norsk-islandske skjaldesprog, 4. 
26 Finnur Jónsson. Rímnasafn I, iii–v. Annað stórt ritverk eftir Finn kom út um svipað leyti í 
Kaupmannahöfn; Den Oldnorske og Oldislandske Litteraturs Historie I–III. 
27 Sjá nánar um aðferð Finns og annarra útgefenda miðaldarímna, Haukur Þorgeirsson, Hljóðkerfi og 
bragkerfi, 166–7. 
28 Kollsbók, útgefandi Ólafur Halldórsson. Í útgáfunni gerir Ólafur grein fyrir helstu einkennum á máli, 
rithönd og stafsetningu allra þeirra sem komu að því að skrifa bókina og aldursgreinir hana til árabilsins 
1480–90.  
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tungutak rímna fyrir siðaskipti.29 Enn hefur enginn tekið að sér að gera orðabók yfir 
það tungutak sem finna má í yngri rímum. 

Að frátöldum ritum Finns Jónssonar er ævistarf Björns K. Þórólfssonar, sem 
birtist í nokkrum ritum, það sem mestu munar um fyrir þá sem rannsaka rímur. Rit 
hans Rímur fyrir 1600 er vafalaust ítarlegasta rannsókn sem gerð hefur verið á 
íslenskum miðaldarímum til þessa. Niðurstöður Björns um þróun rímna frá öndverðu 
til aldamótanna 1600 eru enn í dag mikilvægur grundvöllur allra frekari rannsókna á 
fyrirbærinu og munu koma allnokkuð við sögu í þessari rannsókn. Þó að niðurstöður 
hans séu ekki dregnar í efa að neinu ráði verður ekki hjá því litið að til grundvallar 
liggur það viðhorf að sá kveðskapur sem næst kemst fornum dróttkvæðum sé bestur, 
en rímnagerð hraki eftir því sem skáldin færast fjær arfi hinna fornu kvæða, kenninga 
og heita. Í þeim anda er Björn ötull við að benda á kenningar sem ekki fá staðist og 
sýna fram á misskilning sem ýmist stafar af mislestri eldri handrita eða 
menntunarleysi rímnaskáldanna. 

Davíð Erlingsson er einn þeirra fræðimanna sem benda á að auknar rannsóknir 
þurfi að gera á ýmsum fyrirbærum sem finna má í rímum og hefur sjálfur athugað 
nafnorðsaukningar í ritinu Blómað mál í rímum. Þar sýnir hann fram á að 
nafnorðsaukningar eru hliðstæðar því sem finna má í þýskum skáldskap og gerir 
tilraun til að smíða flokka utan um þær nafnorðsaukningar sem finna má í fornum 
íslenskum rímum. 30  Davíð er einnig höfundur gagnlegs bókarkafla um rímur í 
ritröðinni Íslensk þjóðmenning. Þar dregur hann upp mynd sem skýrir ágætlega 
hlutverk rímna í samfélaginu, en þeim má líkja við miðil sem nýtist við miðlun efnis, 
líkt og sjónvarpið hefur virkað síðastliðna áratugi fyrir þá sem nú eru á dögum. Í 
þessum ritum Davíðs er að finna ágætt yfirlit þeirra rímna sem nýlegast höfðu komið 
út seint á 20. öldinni.31 Bendir Davíð á hversu mikilvægt sé að framhald verði á 
vönduðum útgáfum á rímum, sambærilegum þeim sem komu út undir yfirskriftinni 
Íslenzkar miðaldarímur og Árnastofnun, áður Handritastofnun Íslands, hafði umsjón 
með árin 1973‒1975. Sú ritröð tók við af tilraunum Rímnafélagsins til að gefa út ritröð 
með rímum á tímabilinu 1948‒1965. Frá því að fjaraði undan átaksverkefnum þessum 
hafa komið út nokkrar rímur í útgáfum sem eru afrakstur vinnu stöku fræðimanna. 

William A. Craigie gaf út Sýnisbók íslenskra rímna í þremur bindum árið 1952. 
Dregur hann m.a. þá ályktun af hinni viðamiklu rímnahefð að Íslendingar hafi verið 
vel að sér um sögulegt efni vegna þess hversu miklu var snúið í rímur, það form sem 
bæði almúginn og heldri stéttir sóttust eftir.32 Craigie ber rímur saman við það sem 

                                                   
29 Finnur Jónsson, Ordbog, I.   
30 Davíð Erlingsson, Blómað mál í rímum, 10 og áfram. 
31 Davíð Erlingsson, Rímur, 330-355. Aðrar gagnlegar greinar eftir Davíð Erlingsson um rímur eru t.d. 
„Prose and Verse in Icelandic Legendary Fiction“ og „Om öde og ödestro“.  
32 Craigie, Sýnisbók íslenskra rímna II, xv.  



15 
 

hann þekkir af Bretlandseyjum og telur að hinn ferskeytti háttur, sem rímurnar 
einkenndust af á elsta skeiði, sé líkastur því sem þekkist í miðenskum kveðskap. Hann 
nefnir rímurnar metrical romances og telur sanngjarnt að bera rímur saman við „english 

romances and chansons de geste.“33 Shaun F. D. Hughes notar sömu orð í þýðingu sinni 
á orðinu ‘rímur’34 í samnefndum bókarkafla í Dictionary of the Middle Ages, þar sem 
hann segir rímur hafa á miðöldum tekið við sem „the single most important literary 
genre“ á Íslandi fram til 19. aldar.35  
 Vésteinn Ólason tekur upp þráð Craigies, þar sem hann tengir saman þá 
rímnahætti sem íslensku skáldin notuðu og kveðskap á öðrum þjóðtungum, í „Nýmæli 
í íslenskum bókmenntum á miðöld“, erindi sem upphaflega var flutt á aðalfundi Hins 
íslenska bókmenntafélags 13. desember 1975. Segja má að Vésteinn hafni þar með 
ágætum rökum lífseigum kenningum um uppruna rímna sem Björn K. Þórólfsson 
birti fyrst í riti sínu Rímur fyrir 1600. Enduróm af þessum áherslum Vésteins má 
finna í doktorsritgerð hans The traditional ballads of Iceland, sem út kom fáeinum árum 
eftir flutning erindisins. 
 Rímnatal I–II Finns Sigmundssonar er mikilvæg heimild um þær rímur sem 
vitað er um fram til 1966. Þar eru skráðar yfir 1050 rímur, 270 af þeim eru stakar eða í 
brotum, en 780 heilir rímnabálkar.36 Finnur greinir í ritinu frá heimildum um 300 
rímnaflokka sem einhvern tímann hafa verið til eða minnst hefur verið á í heimildum, 
en eru nú glataðir. Ritið Rímnatal mætti brýnni þörf fyrir lista yfir rímur sem ekki 
hafa komið út á prenti, þó að þar sé að sjálfsögðu einnig að finna upplýsingar um 
prentaðar rímur.   
 Ólafur Halldórsson skrifaði yfirlitsgrein um rímur í Kulturhistorisk leksikon for 

nordisk middel alder er birtist 1969. Þar segir að rímur hafi í fimm aldir verið 
langsamlega vinsælasta bókmenntagrein Íslendinga og sé enn ekki með öllu útdauð. Þó 
sé hvergi að finna áhrif frá rímum í erlendum bókmenntum, nema ef vera skyldi í 
færeyskum þjóðkvæðum á borð við Koraldskvæði.37 Þetta er í eina skiptið sem heimild 
um rímur getur þess að þessi viðamikla kvæðahefð Íslendinga hafi verið svo gott sem 
áhrifalaus fyrir umheiminn. Ólafur gaf einnig út rímur af Haraldi Hringsbana, Án 
bogsveigi, Bósa og Vilmundi viðutan í fjórum bókum ritraðarinnar Íslenzkar 

miðaldarímur sem leit dagsins ljós á árabilinu 1973–1975. 

                                                   
33 Cragie, Sýnisbók íslenskra rímna I, 290.  
34 Hughes, Rímur, 401. 
35 Hughes, Rímur, 406. Late Secular Poetry er annar bókarkafli eftir sama fræðimann, sem er að finna í 
ritinu Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, frá 2005. Hughes hefur einnig nýlega 
skrifað grein um Steinunni Finnsdóttur og Snækóngsrímur. 
36 Finnur Sigmundsson, Formáli, v. 
37 Ólafur Halldórsson, Rímur, 323. Ólafur nefnir einnig að bent hafi verið á „en vis påvirkning fra 
r[imur] hos Adam Oehlenshläger og Esaias Tegnér.“ 
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 Aðalheiður Guðmundsdóttir gaf út ritið Úlfhams saga, þar sem birtar eru allar 
gerðir samnefndrar sögu, frá 17., 18. og 19. öld, og rímna af sama söguefni; Vargstakna. 
Útgáfan er stafrétt og ber málfar aðalhandrits rímnanna vott um aldur þeirra, en 
Vargstökur eru taldar með elstu rímum. Í rannsókn Aðalheiðar eru mismunandi 
sögugerðir úr mismunandi handritum bornar saman, en hver um sig hefur sín 
einkenni. Sýnt er fram á hvernig sagan af Hálfdani vargstakki Gautakonungi og 
Úlfhami syni hans er endursköpuð í margar aldir, svo ekki er hægt að tala um einn 
réttan eða upprunalegan texta, þar sem langlíklegast er að sagan eða sögukjarninn hafi 
gengið manna á milli í munnmælum, áður en hún var fest á bókfell sem saga sem nú er 
glötuð. Af þeirri sögu hafa rímurnar verið ortar og þær gerðir sögunnar sem 
handbærar eru í varðveittum handritum í dag eru því afsprengi aldalangrar þróunar 
einnar af fornaldarsögum Norðurlanda. Aðalheiður hefur að auki skrifað um rímur í 
uppflettiritið Oxford Dictionary of the Middle Ages. 

Sverrir Tómasson hefur skrifað í það minnsta tvær gagnlegar greinar um rímur 
og hlutverk þeirra í íslensku samfélagi.38 Auk þess er fróðlegt fyrir þá sem rannsaka 
rímur að leita samsvörunar í riti hans Formálar íslenskra sagnaritara á miðöldum, þar 
sem hann rannsakar ákveðna bókmenntahefð. Margt af því sem rímnaskáld hafa sett 
fram í mansöngvum sínum er greinilega skylt sumum þeirra ritklifa sem Sverrir hefur 
skilgreint í sinni rannsókn. 
 Hans Kuhn hefur gert nokkrar rannsóknir á rímnahefðinni frá ýmsum hliðum. 
Nefna má „The Rímur poet and his audience“ sem birtist í ritinu The Audience of the 

Sagas árið 1993. Kuhn skrifaði einnig „Von Prosa zu Versgesang: Vilmundur vi∂utan 
in Saga, Rímur und Kvæ∂i“ og birti árið 2000 í Erzählen im mittelalterlichen 

Skandinavien.39  

Jeffrey Love skrifaði The Reception of Hervarar saga ok Heiðreks from the Middle 

Ages to the seventeenth Century. Í rannsókn Love koma við sögu rímur sem ortar voru 
út frá efni Hervarar sögu og Heiðreks, eða Hervarar rímur sem Ásmundur Sæmundsson 
orti á 17. öld. Love nýtir sér prentaða útgáfu á rímunum frá 18. öld til að gera lauslegan 
samanburð á sögu og rímum. Í stuttu máli leiðir samanburðurinn í ljós að ýmsu hefur 
verið aukið við efni sögunnar í rímunum.40  

                                                   
38 Sbr. Sverrir Tómasson, Hlutverk rímna í íslensku samfélagi á síðari hluta miðalda, 77–94; Rímur og 
aðrar vestfirskar bókmenntir, 147–169. 
39  Fleiri greinar þar sem rímnabálkar eru hluti rannsóknarefnis Kuhn eru: „Hrólfr kraki: Der 
Nachruhm eines Verlierers“ frá 2006 og nú síðast „Andra saga and Andra rímur“ sem birtist 2014.  
40 Love, The Reception of Hervarar saga ok Heiðreks from the Middle Ages to the Seventeenth Century, 269–
270. 
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Peter A. Jorgensen sendi frá sér rannsókn á Jónatas rímum,41 sem voru ortar út 
frá Jónatas ævintýri. Sú saga átti vinsældum að fagna hérlendis í um 500 ár. Ævintýrinu 
var snúið í þrjár rímur einhvern tímann fyrir 1600 og þeim kveðskap var svo snúið 
aftur í prósa áður en 19. öldin gekk í garð. Þar sem mótíf úr ævintýrinu af Jónatas voru 
fengin að láni í nokkrar íslenskar riddarasögur, eins og rannsókn Jorgensens leiðir í 
ljós, hefur reynst mögulegt að aldursgreina af meiri nákvæmni verk á borð við Viktors 

sögu ok Blávus, Sigrgarðs sögu frækna, Gibbons sögu og Viktors rímur fornu.  
Philip Lavender bendir á í nýlegri doktorsritgerð sinni um Illuga sögu 

Gríðarfóstra42 hversu mikið verk sé enn óunnið þar sem íslensku rímnahandritin eru. 
Lavender dregur þar fram hversu mikil hindrun útgáfuleysi rímna er ef fræðimenn 
hafa í hyggju að komast að fornaldarsögu, eins og þeirri um Illuga Gríðarfóstra, 
rímnamegin, ef svo má að orði komast. Fram að því höfðu rímur verið skrifaðar upp 
frá manni til manns, öld eftir öld, og var sú iðja lifandi hluti bókmenntaframleiðslu 
þjóðarinnar. Hluti rannsóknar Lavender var athugun á þeim rímnahandritum sem 
innihalda skáldskap um Illuga Gríðarfóstra en af kynnum sínum af íslenskum rímum 
telur hann ljóst að tvennt sé þess virði að skoða sérstaklega á þessu sviði. Í fyrsta lagi 
mætti rannsaka að hve miklu leyti rímurnar endurskapa eða kollvarpa því efni sem þær 
vinna úr og í öðru lagi bendir Lavender á hið áhugaverða verkefni að rannsaka hvort 
samtal eigi sér stað milli tveggja gerða rímna af sama efni. Hér verður að sumu leyti 
brugðist við slíku ákalli. Lavender eftirlætur lesendum doktorsritgerðar sinnar að 
hugleiða hvers vegna rímaðar útgáfur sagna voru stundum taldar eftirsóknarverðari en 
sögurnar sjálfar. 

Rímur af Mábil sterku voru gefnar út í MA-ritgerð Valgerðar Kr. 
Brynjólfsdóttur árið 2004 en höfðu áður aðeins verið aðgengilegar í handritum. Í 
doktorsritgerð Hauks Þorgeirssonar er að finna útgáfu á Ormarsrímum sem finna má í 
tveimur mikilvægustu rímnabókunum, Kollsbók og Staðarhólsbók. Útgáfan 
inniheldur stafréttan texta eftir Kollsbók auk þess sem texti rímnanna hefur verið 
endurgerður með samræmdri stafsetningu og braggreiningu. Í nokkrum nýlegum 
óbirtum ritgerðum má finna rannsóknir á rímum og þeirri menningu sem rímnahefðin 
gat af sér og hafa jafnvel verið bornar saman tvær rímur af sama efni. Ein rannsókn 
beindi sjónum sérstaklega að mansöngvum eins skálds. Þar var sýnt fram á hvernig 
mansöngvarnir í upphafi hverrar rímu rímnaskálds megna að varpa ljósi á innra líf og 
líðan þess sem yrkir.43  

                                                   
41 Peter A. Jorgensen, The Story of Jonatas in Iceland. 
42 Lavender, Whatever Happened to Illuga saga Gríðarfóstra?, 230–244. 
43 Kveldúlfur Ahmad Saeed Hasan skrifaði árið 2012 ritgerð til BA-prófs sem nefndist Kambarnir 
örguðu, rokkarnir suðuðu. Þar er umfjöllunarefnið rímnaflutningur í ljósi safns Holgers Kjær og ritdóms 
Jónasar Hallgrímssonar en ritgerðin byggist á heimildum um íslenska sveitamenningu og rímnaflutning 
sem danski kennarinn Holger Kjær safnaði á Íslandi á fyrsta þriðjungi 20. aldar. Þar er að finna nálgun 
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Þótt full þörf sé á tæmandi lista yfir það sem skrifað hefur verið um oft og tíðum 
flókið samband rímnabálka við aðra rímnabálka og sögurnar sem þær eru ortar út frá 
væri of geyst farið að fullyrða að hér sé engu gleymt. Hugsanlega ber framangreind 
upptalning með sér að áhugi á rímum og samband þeirra við aðrar bókmenntagreinar 
sé að glæðast frekar en hitt og hljóta það að teljast góð tíðindi fyrir fræðin. Flestir sem 
láta sig rímur varða vilja vafalaust grynnka aðeins á þeim mikla bunka af 
rímnahandritum sem enginn hefur litið á eða lesið öldum saman og komast þannig yfir 
að rannsaka meira en það sem Lavender kallaði „toppinn á ísjakanum“.44  
 

4.	  	   Grettishefðin	  	  

Sagan af Gretti Ásmundarsyni er varðveitt í meira en 50 handritum. Elstu handrit 
sögunnar eru fjögur skinnhandrit. Eitt þeirra hefur verið aldursgreint til síðasta 
fjórðungs 15. aldar, tvö eru talin vera frá því um aldamótin 1500 en það fjórða er talið 
vera frá fyrsta fjórðungi 16. aldar. Af fjölda handrita sem sagan hefur varðveist í hafa 
menn áætlað að hún hafi verið vinsæl meðal Íslendinga frá því að hún var mótuð af 
skapara sínum, sennilega einhvern tímann upp úr aldamótunum 1300,45 og til vorra 
daga. Fræðimenn hafa þó enn ekki sammælst um hversu gömul Grettis saga 

Ásmundarsonar sé, líkt og rakið verður hér á eftir, þótt allir séu sammála um að sagan 
sé mikilvæg meðal Íslendingasagna og eigi sér fastan sess í þjóðarvitundinni.46  

Guðvarður Már Gunnlaugsson hefur rakið í grein sinni „Grettir vondum 
vættum, veitti hel og þreytti“47 hvernig vinsældir sögunnar birtast í fjölda handrita og 
útbreiðslu þeirra, örnefnum, fjölda rímnagerða, annars kveðskapar og skáldskapar um 
þetta nafntogaða og myrkfælna heljarmenni. Í grein sinni rekur Guðvarður einnig hvar 
Grettis Ásmundarsonar er getið í fornum ritum sem talin eru eldri sögunni, „eða 
                                                                                                                                                 
á rímurnar sem „performans“-menningu og reynt að skýra hvers vegna ekki er fullnægjandi að nálgast 
þessa orðlist sem bókmenntir, því þar komi meira til. Vignir Árnason hefur borið saman tvær rímur í 
ritgerð til BA-prófs með yfirskriftina Grímur fór til Andskotans. Þar er að finna samanburð á 
fornaldarsögunni af Göngu-Hrólfi og tveimur rímum af sama efni. Vignir skoðar samband 
fornaldarsögunnar af Göngu-Hrólfi og þessara tveggja rímna frá 19. öld og telur ekki hægt að fullyrða 
með óyggjandi hætti hvort rímnaskáldin hafi haft prentaðan texta eða handrit til hliðsjónar. Höfundur 
ritgerðarinnar kemst að því við samanburð á mansöngvum þessara tveggja rímna frá 19. öld að þeir geti 
gefið upplýsingar um persónur rímnaskáldanna, áhugasvið þeirra og þau þjóðfélagsmál sem helst 
brunnu á þeim á því tímabili sem þeir settu saman rímurnar um Göngu-Hrólf. Kristjana Jónsdóttir lauk 
ritgerð til BA-prófs árið 2015 þar sem hún fjallar um tvennar rímur eftir Hallgrím Pétursson undir 
titlinum Bragarsjóður Hallgríms Péturssonar. Þar sýnir höfundur fram á að Hallgrímur, sem þekktastur 
er sem trúarskáld og prestur, var ekki síður fræðimaður. Skáldskapur Hallgríms ber áhuga hans á 
fornum fræðum ágætt vitni. Ritgerðin Lítil sköpun þroska nær eftir Arndísi Huldu Auðunsdóttur fjallar 
um mansöngva úr rímum Sigurðar Breiðfjörð. Ein af niðurstöðum hennar er sú að mansöngvarnir geti 
ekki einungis talist staðlaðir og formúlukenndir, heldur ekki síður persónuleg tjáning rímnaskáldsins. 
44 Lavender, Whatever happened to Illuga saga Gríðarfóstra?, 230 
45 Vésteinn Ólason, Íslendingasögur og þættir, 144. Sjá einnig Sigurður Nordal, Um íslenzkar fornsögur, 
161. 
46 Til dæmis um algengt viðhorf til Grettis sögu Ásmundarsonar eru þessi orð: „[...]verðskuldar hún að 
nefnast síðasta sígilda Íslendingasagan. Hún hefur verið Íslendingum afar hugstæð, og hinn svartsýni 
greinarmunur hennar á „gæfu og gjörvileika“ í samræmi við lífsskoðun þjóðarinnar á þrengingartímum.“ 
Sigurður Nordal. Um íslenzkar fornsögur. 162. 
47 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Grettir vondum vættum, veitti hel og þreytti“, 37–78. 
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a.m.k. varðveitt í eldri handritum“.48 Fram kemur í greininni að ekki sé ástæða til að 
efast um að til hafi verið maður sem bar nafnið Grettir á fyrsta þriðjungi 11. aldar.49 
Eftir að hafa rakið þann fjölda heimilda um Gretti sem finna má í fornum handritum 
er niðurstaða Guðvarðar sú að um Gretti hafi lengi gengið munnmælasögur og hann 
skrifar: „Af framangreindu má vera ljóst að Grettir var þekktur á 13. og 14. öld og að 
um hann hafi gengið sagnir í munnmælum, sennilega allt frá 11. öld.“50  

Þessi sérstæði Íslendingur hefur verið hugleikinn löndum sínum í þúsund ár og 
birtingarmyndir hans í listsköpun eru margar. Enn sér ekki fyrir endann á því sem 
mun verða skapað út frá nafni Grettis og sögu hans um ókomna tíð. Líklegt er að 
menn haldi áfram að vinna með Grettis sögu Ásmundarsonar á meðan enn er ósvarað 
mikilvægum spurningum, svo sem þeirri er varðar aldur hennar. 

Í formála Guðna Jónssonar að útgáfu Grettis sögu Ásmundarsonar er ítarlega 
rakið hvernig aldursgreina megi söguna. Í sögunni er rekin ætt til Orms kapiláns sem 
dó 1204. „Af þessu má ráða það, að sagan sé ekki eldri en frá byrjun 13. aldar, og væri 
það nokkur stoð, þó ekki væri fleiri rökum til að dreifa,“51 skrifar Guðni en heldur svo 
áfram að tína til rök sem sýna að sagan geti varla verið eldri en frá árabilinu 1310‒1320 
og byggir þá ályktun á vísunum sögunnar til Sturlu lögmanns Þórðarsonar (sbr. hér að 
aftan). Að þeirri niðurstöðu fenginni þykir Guðna  óþarft að fjölyrða frekar um aldur 
sögunnar. Ekki hafa þó allir fræðimenn og útgefendur sögunnar verið sáttir við 
aldursgreininguna, enda hafa síðan sprottið fram aðrar tilgátur. 
 Örnólfur Thorsson hefur í inngangi að útgáfu sinni á Grettis sögu fært rök fyrir 
því að sagan hafi verið rituð um öld seinna en Guðni Jónsson telur líklegt. Örnólfur 
telur hugsanlegt að hún hafi orðið til skömmu áður en farsóttin svarti dauði hélt 
innreið sína á Íslandi 1402. Örnólfur nefnir til stuðnings þeirri hugmynd „þau 
fjölmörgu unglegu tökuorð sem finna má í sögunni og önnur rök af máli, stíl og 
frásagnarhætti“.52 Sagan sé því að líkindum yngri en almennt hafi verið talið og tekur 
Örnólfur þar undir með eldri fræðimönnum eins og Árna Magnússyni og að nokkru 
leyti Sigurði Nordal sem taldi Grettis sögu Ásmundarsonar vera eina af yngstu 
Íslendingasögunum.53  

Rök Árna Magnússonar fyrir því að sagan sé yngri en frá upphafi 14. aldar eru 
þau að ekkert sé minnst á Gretti Ásmundarson í Flateyjarbók, sem talið er víst að sé 
frá lokum 14. aldar; „þad skÿllde vera merke ad Grettis saga væri ýngri enn 
Flateyjarbóc, því eckert talast um Grettir í Olafssỏgu i Flateyjarbóc“.54  

                                                   
48 Ibid., 39. 
49 Ibid., 40. 
50 Ibid., 42. 
51 Guðni Jónsson, Formáli, LXVIII. 
52 Örnólfur Thorsson, Inngangur, xxxviii. 
53 Sigurður Nordal, Um íslenskar fornsögur, 162–163. 
54 Jón Helgason, Athuganir Árna Magnússonar um fornsögur, 49. 
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Hugmyndir Sigurðar Nordal um Grettis sögu Ásmundarsonar eru reifaðar í riti 
hans, Um íslenzkar fornsögur, og eru hluti af stærra samhengi þar sem Íslendingasögur 
eru skoðaðar sem sérstök bókmenntategund, sem var færð í letur á 13. öld. Sigurður 
skiptir því tímabili gróflega í fimm skeið, eða öllu heldur skiptir hann 
Íslendingasögum niður í fimm flokka, sem heyra til ólíkra skeiða 
sagnaritunartímabilsins. Þær sem Sigurði þykja „óþroskuðustu“ sögurnar eru þannig 
taldar elstar. Bókmenntategundin er talin hafa náð fullum þroska með Brennu Njáls 

sögu55 um 1280, en sögurnar taki eftir það að sýna merki hnignunar, með ólíklegu efni 
sem sennilega sé fengið úr munnmælasögum eða hafi verið undir áhrifum frá 
erlendum sögnum. Þessara áhrifa telur Sigurður að sjái stað í síðustu tveimur 
sagnaflokkunum, hvar Grettis saga Ásmundarsonar lendir í fjórða flokki. Sigurður 
Nordal telur reyndar eins og Guðni Jónsson að sagan sé skrifuð snemma á 14. öld. Þó 
setur hann varnagla við þá aldursgreiningu, enda óhjákvæmilegt hverjum þeim sem 
rannsakar aldur Grettis sögu Ásmundarsonar að tengja hana nafni Sturlu Þórðarsonar 
sem sagan getur um í þrígang. Fyrsta vísun sögunnar til Sturlu er: „Spjótit þat, sem 
Grettir hafði týnt, fannsk eigi fyrr en í þeira manna minnum, er nú lifa; þat spjót 
fannsk á ofanverðum dǫgum Sturlu lǫgmanns Þórðarsonar […].“56  

Sturla lögmaður var fæddur árið 1214 og lést er hann var sjötugur, en 
dánardægur hans var 30. júlí 1284. Með sömu aðferð og Guðni Jónsson beitti fyrr má 
fá út að þeir menn sem sagan segir „nú lifa“ hafi þá verið börn þegar spjótið fannst, og 
má ætla að þeir hafi verið í það minnsta 7 ára gamlir „á ofanverðum dǫgum Sturlu“, eða 
um 1280. Hugsast má að Grettis saga Ásmundarsonar sé skrifuð svo seint sem um 1340 
að því gefnu að þeir menn sem voru uppi þá er spjótið fannst hafi verið börn og lifað 
fram á sjötugsaldurinn. Hafi þeir verið fullorðnir þegar spjótið fannst má færa þessi 
tímamörk aftur um allt að því einn eða tvo áratugi.  

Það er mat Sigurðar Nordal að lokakafli Grettis sögu Ásmundarsonar, Spesar 
þáttur, sé „í betra samræmi við anda fjórtándu aldar en þeirrar þrettándu að sækja svo 
mikið til einnar erlendrar heimildar, eins og hér er sótt í Trístrams sögu“.57 Af þessum 
ástæðum telur Sigurður söguna líklega vera skrifaða af tveimur höfundum: Sturla 
Þórðarson hafi skrifað einskonar drög að sögunni á 13. öld, sem annar óþekktur 
höfundur hafi unnið frekar úr á 14. öld:  

                                                   
55 Sigurður Nordal. Um íslenskar fornsögur, 170.  
56 Grettis saga Ásmundarsonar, 157. Vitnað er til Sturlu á fleiri stöðum í sögunni. Meðal annars er sagt að 
Sturla hafi sagt Gretti hafa verið í 15 eða 16 ár í sekt þá er hann kom til dvalar í Drangey. Ibid., 226. 
Jafnframt er þess getið að Sturla hafi sagt að enginn sekur maður hafi verið jafn mikill fyrir sér sem 
Grettir sterki. Ibid., 289. Af þessum tengingum Sturlu við Grettis sögu hafa orðið til kenningar um að 
Sturla hafi skrifað söguna þó að annar höfundur hafi lokið við þá gerð sem varðveitt er í dag. 
57 Sigurður Nordal, Um íslenskar fornsögur, 162. Sbr. einnig Matthew J. Driscoll sem segir að Grettis saga 
Ásmundarsonar hafi þótt líkjast mest riddarasögum af þeim Íslendingasögum enda séu til af henni 
margar gerðir rímna, 10.  
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Milli dauða Sturlu og hinnar varðveittu gerðar sögunnar þurfa ekki að vera meira en 
20–30 ár, en þetta var einmitt það tímabil, þegar bókmenntasmekkurinn breyttist 
hraðfara og á mjög gagntækan hátt. En sá, er endursamdi söguna eða hinn 
höfundurinn, hefur kunnað vel að segja frá.58 

 
Þó að sú breyting á bókmenntasmekk sem þarna er vísað til snúist um erlend áhrif er 
óhjákvæmilegt að líta einnig til þess að á 14. öld er rímnahefðin að mótast; um það ber 
eina ríman í Flateyjarbók vitni: Ólafs ríma Haraldssonar eftir Einar Gilsson. Engin 
ríma eldri henni hefur varðveist. 

Í skrifum sínum um breytingar á miðlun íslenskra bókmennta telur Sigurður 
Nordal að aukinn „rímnaáhugi í kringum 1400 [hafi] augsýnilega verið ein orsök þess 
að lausamálsskáldskapur fjaraði út.“59 Sigurður vill aukinheldur ekki útskýra endalok 
sagnaritunar með „manndauðanum mikla 1402‒1404“, heldur með því að þungi 
bókmenntastarfsemi færist yfir á svið rímnagerðar.60 Matthew J. Driscoll er sammála 
Sigurði um mikilvægi rímnanna eftir að ritunartíma Íslendingasagnanna lauk: „Rímur, 
literally ‘rhymes’, were far and away the most important secular poetic genre of post-
classical Iceland.“ 61  Vegna þess hversu skyld Grettis saga Ásmundarsonar er 
riddarasögum (e. romances) telur Driscoll eðlilegt að sagan hafi verið meðal fyrstu 
Íslendingasagna til að vera færð í hið nýja form rímnanna.62 Það bendir margt til þess 
að ekki hafi liðið margir áratugir á milli þess sem Grettis saga var skrifuð á skinn og þar 
til búið var að yrkja Grettlur. 

Finnur Jónsson telur elstu Grettisrímur frá 15. öld vera skyldastar þeim texta 
Grettis sögu Ásmundarsonar sem finna má í skinnbókinni AM556 a 4to C, en hún hefur 
verið aldursgreind til árabilsins 1475‒1499.63 Handrit Kollsbókar, þar sem sömu rímur 
eru varðveittar, er aldursgreint af Ólafi Halldórssyni til 1480‒90.64 Hins vegar verður 
að teljast ólíklegt að eftir að búið var að yrkja Grettisrímur hafi þær fyrst verið skráðar í 
Kollsbók þar sem bókin virðist í eðli sínu vera safn fyrir rímur sem þá þegar voru 
komnar í umferð.65 

Sú hefð að skapa nýjar sögur, sagnir og kvæði í kringum nafn Grettis sterka 
Ásmundarsonar hefur haldist óslitin síðan Grettir var sjálfur á dögum. Elsta prentaða 
                                                   
58 Sigurður Nordal, Um íslenskar fornsögur, 162. 
59 Ibid., 174. 
60 Ibid. 
61 Driscoll, The Unwashed Children of Eve, 10. 
62 Ibid. 
63 Rímur af Gretti eru taldar fyrstu rímur sem ortar eru út frá Íslendingasögu, ef undan eru skildar 
Skáldhelgarímur, sem voru sennilega til orðnar um aldamótin 1400 og voru ortar út frá Skáld-Helga sögu 
sem nú er glötuð. Rímur af Skáld-Helga má m.a. finna í handritinu AM 604f 4to sem talið er vera frá 
miðri 16. öld. 
64 Ólafur Halldórsson, Inngangur, xxxvj. 
65 Finnur Jónsson telur texta Grettisrímna frá 15. öld líkastan þeim sem finna má í handriti C, þar sem 
orðið ‘bakhold’ kemur fyrir í báðum textum. Finnur Jónsson, Litteraturs historie III.2, 39. Björn K. 
Þórólfsson telur að rímurnar fylgi UppsUB DG:10 (D) ekki síður vel en AM 556 a 4to (C), hvað 
orðalag varðar og telur báðar uppskriftir vera gerðar eftir glataðri formóður. Björn K. Þórólfsson, Rímur 
fyrir 1600, 341 (nmgr.).  
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útgáfa Grettis sögu sem vitað er um á Íslandi er frá 1756.66 Þá var sagan ásamt nokkrum 
öðrum Íslendingasögum gefin út á Hólum. Um öld síðar, eða árið 1853, var sagan svo 
gefin út í Kaupmannahöfn á kostnað Fornritafjelags Norðurlanda í Kaupmannahöfn. 
Þrátt fyrir prentaðar útgáfur héldu skrifarar áfram að skrifa söguna upp, allt fram á 
seinni hluta 19. aldar.67  

Þau tímabil þar sem meðvitundin og aðdáunin á Gretti sterka reis sem hæst 
hefur mannfræðingurinn Kirsten Hastrup kortlagt og greint út frá því sex stig í 
vinsældum Grettis á Íslandi í greininni „Tracing tradition – an anthropological 
perspective on Grettis saga Ásmundarsonar“.68 Fyrsta stigið er á meðan Grettir er á lífi 
um árið 1000. Annað stig telur hún vera þegar sagan um hann er sett saman upp úr 
aldamótunum 1300. Þriðja stig vinsældanna birtist þegar fyrst eru ortar rímur af 
Gretti á 15. öld. Fjórða stig vinsælda hans er á 17. öld, en þá eru ortar tvær gerðir rímna 
af Gretti til viðbótar. Fimmta stig vinsælda er þegar Grettisrímur eru áfram ortar um 
kappann á 19. öld og fleiri ljóð samnefnd honum líta dagsins ljós. Sjötta og síðasta 
stigið er tuttugasta öldin, þegar sagan er gefin út nokkrum sinnum og söngleikur 
byggður á persónu hans er sýndur við miklar vinsældir. Út frá þessum staðreyndum 
telur Hastrup að Grettir hafi notið ekki síður umtalsverðra vinsælda meðal Íslendinga 
á 20. öld en fyrri aldir. Í þessari úttekt koma til umfjöllunar þrjú þeirra stiga (3., 4. og 
5.) sem Hastrup gerir grein fyrir, en þau eiga það sameiginlegt að í þeim birtast sífellt 
fleiri gerðir af rímum af Gretti. 

Grettishefðin er stór og gömul hefð og hefur lifað góðu lífi í 
þjóðarvitundinni.69 Minning Grettis lifir í steinum og grjóti um land allt auk þess sem 
hans er getið í fjölmörgum lausavísum. Í 39. erindi Fjósarímu er dæmi um vísu þar sem 
Grettir kemur fyrir og þarfnast ekki kynningar: 

Grettir höggin geysistór 
gumnum lét á ríða, 
aldrei hann í kúa kór 
kom til þess að stríða.70 

 
Hér hafa aðeins verið nefnd nokkur verk sem tilheyra víðfeðmum heimi 
Grettishefðarinnar. Hlutar af menningunni sem haldið hefur nafni hans á lofti eru hér 
gerðir aðgengilegir í Viðaukum II og III, en sennilegt er að stærri og minni hlutar af 

                                                   
66 Titill ritsins er í heild: Nockrer marg-frooder søgu-þætter Islendinga: til leifelegrar skemtunar, og dægra-
stittingar, þessa lands innbyggiurum aa prent settir, ad forlage hr. vice-løgmannsins Biørns Marcussonar. 
67 Sbr. handritið AM 946h 4to, sem hefur verið aldursgreint til 1800–1882. 
68 Kirsten Hastrup, Tracing tradition ‒ an anthropological perspective on Grettis saga Ásmundarsonar. 
281‒313. 
69 Hugmyndin að baki því að nota orðið hefð um Gretti og sögu hans í öllum sínum fjölbreytileika er 
fengin frá Jóni Karli Helgasyni sem skrifað hefur um Njálu „[…] sem víðfeðma og lifandi 
menningarhefð, safn margvíslegra texta, táknmynda og hugmynda sem kvíslast frá óljósri uppsprettu 
um óík tímaskeið og menningarsvæði.“ Jón Karl Helgason, Höfundar Njálu, 9. 
70 Þórður Magnússon á Strjúgi, Fjósaríma, 6. (erindi 39). 
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þessari viðamiklu hefð muni koma fram eftir því sem rannsóknum á íslenskum 
handritum vex ásmegin.  

 	  



24 
 

5.	  	   Rímnahefðin	  

 
Á 14. öld kom fram á sjónarsviðið ný kveðskapargrein, rímurnar svonefndu, sem urðu 
upp frá því sá miðill sem íslensk skáld notuðu hvað helst til að segja sögur í bundnu 
máli, kveðskaparhefð sem varð mjög langlíf á Íslandi. Stundum er talað um síðmiðaldir 
á Íslandi sem „blómaskeið rímna og sagnadansa“.71 Margt hefur verið skrifað um rímur 
en hér verður leitast við að draga fram það um fyrirbærið sem snýr að samanburði á 
rímum frá ólíkum tímum, auk þess sem reynt verður að varpa ljósi á hvernig viðhorfið 
til hinna lífseigu rímna hefur verið í gegnum tíðina.72 

Þegar talað er um rímur er ýmist átt við hefðina í heild, bókmenntagreinina, 

eða eitt ákveðið verk, til dæmis rímur af Gretti Ásmundarsyni. Flestar rímur eru í raun 
rímnaflokkar og samanstanda af nokkrum stökum rímum. Þessu má líkja við sögu 
sem samanstendur af mismörgum köflum. Hver stök ríma er venjulega samsett úr 
nokkrum tugum erinda, þótt þær lengstu geti verið meira en hundrað erindi, þannig að 
rímnaflokkar eru að jafnaði langir. Þó að yfirleitt sé talað um rímur í fleirtölu eru til 
dæmi um stakar rímur bæði frá upphafi rímnahefðarinnar og við lok hennar. Dæmi 
um slíkar stakar rímur eru Ólafs ríma Haraldssonar eftir Einar Gilsson frá 14. öld og 
Ríma um síðasta fund Grettis Ásmundssonar og móður hans Ásdísar á Bjargi sem Oddur 
Jónsson orti á seinni hluta 19. aldar.  

Þótt rímur séu talin epísk kvæði hafa margar þeirra lýrískan inngang. Í upphafi 
hverrar rímu er oftast að finna eins konar formála, svonefndan mansöng, þar sem 
skáldið mælir í fyrstu persónu. Stundum er talið að niðurlagserindi rímu geti verið 
hluti af mansöng, þar sem skáldið kemur fram og ávarpar áheyrendur beint. 73 
Mansöngur gat fjallað um margvísleg efni, allt frá umfjöllunarefni rímunnar til 
persónulegra aðstæðna skáldsins eða heimsmála almennt. Elstu rímur eru sumar án 
mansöngs eða hafa hann afar nauman og ekki verður séð að mansöngur sé föst regla í 
elstu rímum fyrr en á 16. öld.74  

Bókstafleg merking orðsins mansöngur er söngur fyrir eða um ‘man’ og því 
hefur þessi inngangur að rímu verið tengdur kvenfólki og algengt er að finna þar ávarp 

                                                   
71 Í bók Heimis Pálssonar, Frásagnarlist fyrri alda, 172, er tímabilið 1350–1550 nefnt blómaskeið rímna 
og sagnadansa. Sagnadansar segja einnig sögur í bundnu máli, þótt þeir séu mjög frábrugðnir rímum. 
Aðrar leiðir til að segja sögur í bundnu máli eru að yrkja undir edduháttum og dæmið af 
Jómsvíkingadrápu er gjarnan notað þegar benda skal á frásagnarkvæði sem er ort dróttkvætt og gæti 
verið fyrirmynd rímna, sbr. Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 36–37 og 257–258. 
72 Craigie, Inngangur, xxxii. Þar segir t.a.m.: „vegna þess hve gildi rímnanna hefir verið vanmetið, höfðu 
aðeins 16 þeirra 57 flokka, sem til eru frá því fyrir 1600 verið prentaðir fyrir 1900, og nálega enginn 
þessara fyr en eftir 1880.“ Úr þessu var þó bætt að hluta til á 20. öld. 
73  Kristján Eiríksson og Sigurborg Hilmarsdóttir, Bókastoð, 59. Sjá enn fremur Heimir Pálsson, 
Frásagnarlist fyrri alda, 175. 
74 Davíð Erlingsson, Rímur, 336. 
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til kvenna, fagurgala og umræður um ástarmál og barlóm þeim tengdan.75 Björn K. 
Þórólfsson benti á skyldleika mansöngs í íslenskum rímum við þýskan ástarkveðskap, 
sem er svo aftur skyldur ástarkvæðum franskra trúbadúra.76 William A. Craigie 
undirstrikaði á hinn bóginn að mansöngurinn væri „sérstakt einkenni rímna, ekki þekt 
í neinni svipaðri bókmenntagrein annari“.77 Fræðimenn hafa löngum talið mansönginn 
afar hefðmótaðan og „klifa á sömu minnunum.“78 Þó að margt bendi til þess að 
rímnaskáld hafi hermt hvert eftir öðru í þessum formálum er mansöngurinn sá hluti 
rímunnar þar sem skáldið á best með að koma fram með sín eigin hugðarefni og viðra 
bæði skoðanir sínar og tilfinningar á ljóðrænan hátt. Craigie hefur bent á að í elstu 
rímum séu mansöngvar fábreyttari og meira háðir siðvenju en síðar varð og því sé þar 
minni fræðslu að fá um skáldin sjálf, umhverfi þeirra og hugðarefni en síðar varð.79  

Engan mansöng er til að mynda að finna í þeirri rímu sem elst hefur verið 
talin. Það er ríman af Ólafi Haraldssyni, sem lesa má af skinni Flateyjarbókar. Þar sem 
rekja má tilurð Flateyjarbókar til árabilsins 1387–1394 má telja víst að Einar Gilsson, 
sem skrifaður er höfundur hennar, hafi ort hana nokkru fyrr. Ólíklegt þykir að ríman 
hafi orðið til án nokkurrar atrennu og gera menn því skóna að rímnahefðin hafi verið í 
mótun frá miðri 14. öld.80  

Áður en rímurnar komu fram var á Íslandi búið að skrifa margskonar 
veraldlegar sögur í prósa. Þótt rímur yrðu vinsælt form frásagna um margra alda skeið 
lifði epísk frásögn áfram í sögum og sögur voru áfram sagðar jafnhliða því að rímur 
voru kveðnar. Meðal sagnanna voru Íslendingasögur, sem flestar innihalda vísur sem 
kveðnar voru undir dróttkvæðum hætti. Þótt rímurnar væru nýjung á 14. öld tengdust 
þær einnig fortíðinni og því sem þegar hafði verið skrifað og ort. En í þeim lifði áfram 
skáldmálið úr dróttkvæðri hefð, sem samanstendur aðallega af kenningum og heitum. 
Söguefni rímnanna voru gjarnan sögur fortíðar, fornaldarsögur og riddarasögur, auk 
þess sem sögur af fornum köppum Íslendingasagnanna unnu sér smám saman sess 
sem ákjósanlegur efniviður í rímur.81 Reyndar er fyrstu slíku rímuna að finna í því 

                                                   
75 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 330. Sjá nánari umfjöllun um mansöngva rímna í 
óbirtri MA-ritgerð, þar sem mansöngvar úr rímum Sigurðar Breiðfjörð eru skoðaðir sérstaklega; Arndís 
Hulda Auðunsdóttir, Lítil sköpun þroska nær, 38. 
76 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 270–276. 
77 Craigie, Inngangur I, xxxiii. 
78 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 330. Sjá jafnframt Heimir Pálsson, Frásagnarlist fyrri 
alda, 175. Mörg þeirra minna sem finna má í mansöngvum rímna eru þau sömu og tilgreind eru í riti 
Sverris Tómassonar, Formálar íslenskra sagnaritara á miðöldum, 82, 100, 109, 130, 151, 155, 222. Ekki er 
unnt að gera frekari grein fyrir skyldleika mansöngva rímna og formála fornra handrita hér. 
79 Craigie, Inngangur I, xliii. 
80  Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 321. Í orðum Vésteins má greina áhugavert 
rannsóknarefni: „Þó vill svo vel til að ein ríma er varðveitt á bók frá 14. öld og styrkir hún þá hugmynd 
að einhverjir rímnaflokkanna sem skráðir eru á skinnbækur frá lokum 15. og upphafi 16. aldar séu í 
rauninni ortir þegar á 14. öld.“ Enn hefur ekki tekist að greina aldur elstu rímna nákvæmar en aldur 
elstu handrita þeirra. 
81 Craigie, Inngangur II, xii. Upptalning Craigie á rímum ortum út frá Íslendingasögum bendir til þess 
að auk rímna af Grettis sögu, sögunni um Skáld-Helga sem nú er glötuð og tveimur Íslendingaþáttum, 
sem teljast til miðaldarímna, hafi síðar verið ortar rímur af 18 Íslendingasögum. 
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handriti sem kemur næst Flateyjarbók í aldri, Kollsbók. Þar er að finna Grettlur en 
sagan af Gretti er fyrsta Íslendingasagan sem vitað er til að ortar hafi verið rímur út 
frá. Á 17. öld verður efni úr Íslendingasögum algengara í rímum. 82  Vinsælustu 
umfjöllunarefni rímna voru eftir sem áður riddarasögur, fornaldarsögur og aðrar 
afþreyingarbókmenntir.83  

Það er rannsóknarefni í sjálfu sér hvers vegna rímnaskáld fara svo seint að 
yrkja rímur út frá Íslendingasögum, sem einatt tefla fram miklum köppum, bardögum 
og flóknum tilfinningasamböndum. Hugsanlegt er að í huga manna á síðmiðöldum 
hafi Íslendingasögur haft einhverja sérstöðu samanborið við þær sögur sem greinilega 
greindu frá útlendum köppum og fjarlægum orustum. Nálægðin við söguöld er um 
miðja 14. öld, þegar rímur taka að mótast sem skáldskapargrein, enn umtalsverð. 
Einnig er hugsanlegt að dróttkvæðar vísur Íslendingasagna hafi aftrað skáldum frá því 
að ráðast í rímnagerð þar sem stór hluti listfengis sagnanna var bundinn hinu 
dróttkvæða vísnaformi, sem er afar ólíkt því ferskeytta bragformi sem rímnaskáldin 
tileinkuðu sér í upphafi. 

Rímurnar hafa oft verið kallaðar kveðskapur fremur en skáldskapur og 
rímnaskáld hafa ekki verið hátt skrifuð í bókmenntasögunni, list þeirra jafnvel verið 
talin nær íþrótt en list orðsins.84 Um ástæður þessa er eðlilegt að spyrja. Er það 
einfaldlega vegna þess að efni rímna var jafnan sótt í sögur sem voru þegar til ritaðar í 
óbundnu máli? Sverrir Tómasson hefur gagnrýnt ofangreind viðhorf og bent á að  

... allnokkrar rímur segja sögur sem ekki hafa fundist heimildir um og er þá 
hvorttveggja til að þær hafi glatast eða hafi aldrei verið til. Rímnaskáldum er og gert 
rangt til með því að segja að þau hafi einungis fylgt þekktum efnisþræði án þess að víkja 
nokkurn tíma frá honum og vinna sjálfstætt úr honum.85  

 
Í kjölfar þessara orða bendir Sverrir á þau ógrynni rímna sem enn hafa ekki verið 
prentuð og því ekki skoðuð til að hægt sé að fullyrða margt um svo vítt svið sem 
rímnahefðin spannar. Þegar af svo miklu er að taka eru allar líkur á að misjafnlega 
takist til og áherslur í rímnagerð séu persónubundnar og breytist eftir því sem á líður 
hefðina. Hinn mikli fjöldi ósnortinna rímnahandrita sem liggur fyrir hefur þó ekki 
aftrað fræðimönnum frá því að fullyrða um rímur í heild: 

Nýjungar hafa oft verið lengi að ryðja sjer til rúms í rímnagerð; þó að nýjar stefnur 
kæmu upp, þá hafa samt ýmsir haldið fast við gamalt lag, og bið getur orðið á því, að 
hið nýja nái til rímnaskálda alment.86  

 
Framangreind tilvitnun í einn helsta fræðimann síðustu aldar á sviði rímna, Björn K. 
Þórólfsson, dregur ágætlega saman það sem menn hafa löngum talið satt og rétt um 
rímur sem taldar hafa verið „umfangsmesta íslenska bókmenntagreinin“.87  
                                                   
82 Vésteinn Ólason, Rímur, 216. 
83 Driscoll, The Unwashed Children of Eve, 10.  
84  Til dæmis er talað um að „íþrótt [rímnaskálda birtist] í stíl og kveðandi“. Vésteinn Ólason, 
Kveðskapur frá síðmiðöldum, 330.  
85 Sverrir Tómasson, Hlutverk rímna í íslensku samfélagi á síðari hluta miðalda, 78–9. 
86 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 32. 
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Kveðskap sem lýtur öllum sömu lögmálum og rímur Íslendinga er hvergi að 
finna í bókmenntum annarra þjóða og því hafa rímurnar verið sagðar séríslenskar. 
Rímur eiga samt sem áður ættingja í flestum nágrannalöndum. Um skyldleika rímna 
við enskan og þýskan kveðskap hefur Vésteinn Ólason skrifað.88 Craigie hefur að 
sama skapi einbeitt sér að skyldleika rímna við ensk kvæði.89 Það er enn ekki augljóst 
hvernig ættartré rímna og skyldra greina frá helstu nágrannalöndum Íslands, 
Norðurlöndunum, gæti litið út. Fræðimenn hafa jafnframt nefnt skyldleika rímna við 
hin frönsku kappakvæði, eða chansons de geste. 90  Kappakvæðin og miðenskur 
kveðskapur eiga margt sameiginlegt með íslenskum rímum hvað efnisval varðar.91 
Snemma benti Guðbrandur Vigfússon á að ferskeyttir hættir rímnanna bæru nokkurn 
svip af latneskum háttum92 en síðari tíma fræðimenn hafa beint sjónum að öðrum 
ættingjum. Um tíma var talið að rímur væru til orðnar fyrir samruna hátta þeirra sem 
finna má í sagnadönsum og skáldskaparmáls hinna fornu dróttkvæða. Við nánari 
aðgæslu fær sú kenning ekki staðist þar sem of lítið er vitað um aldur danskvæðanna 
„til að fullyrða um að þau séu eldri en hinar elstu rímur“.93  

William A. Craigie sá líkindi á milli umfjöllunarefna enskra söguljóða, eða 
romances, og rímna, en hann sá jafnframt líkindi með rímnaháttum og þeim háttum 
sem finna má í nokkrum slíkum ljóðum frá Bretlandseyjum.94 Það sem rímnahættirnir 
bæta við þessa bragarhætti er stuðlasetningin og sú venja sem snemma komst á, að 
skipta um hátt þegar einni rímu lýkur og önnur hefst.95 Þrátt fyrir þessar viðbætur og 
sérstöðu sína í heiminum hefur rímnahefðin af einhverjum orsökum verið talin 
eftirbátur kveðskaparhefða nágrannaþjóða. Ef borin er saman ríma sem ort er út frá 
þekktri fornsögu á Íslandi á miðöldum og frægt söguljóð á borð við Chanson de Roland 
frá 11. öld, svo tekið sé dæmi af ljóði sem enn var útbreitt og vinsælt á 14. öld, þegar 
rímur voru að mótast á Íslandi, er ljóst að dómur sögunnar hefur sett söguljóðið 
skörinni ofar.96 Ástæða þess gæti verið sú að söguljóðið var ort beint út frá munnlegri 
hefð en ekki út frá fyrirliggjandi texta eins og rímurnar. Hvort einhverjar rímur voru 

                                                                                                                                                 
87 Hannes Pétursson, Bókmenntir, 82. 
88 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 329 og 333-335. Sjá einnig Vésteinn Ólason, Nýmæli 
í íslenskum bókmenntum á miðöld, 74 og áfram. 
89 Craigie, Sýnisbók íslenskra rímna, 283. 
90 Torfi H. Tulinius, Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum, 196. Kappakvæðin (sem upprunalega 
voru ort um Karlamagnús og kappa hans) voru samin og flutt munnlega frá 11. öld en skráð svo síðla 
sem á 12. öld.  
91 Vésteinn Ólason, The Traditional Ballads of Iceland, 52–70; William A. Craigie, Sýnisbók íslenskra 
rímna I, 283 og áfram. 
92 Sverrir Tómasson, Hlutverk rímna í íslensku samfélagi á síðari hluta miðalda, 79–80.  
93 Heimir Pálsson, Frásagnarlist fyrri alda, 173.  
94 Craigie, Inngangur I, xvi–xvii. 
95 Ibid., xix. 
96 Driscoll bendir á að tvær bókmenntagreinar, rímur og riddarasögur, hafi í gegnum tíðina verið 
smættaðar eða hunsaðar þegar rætt er um íslenskar bókmenntir: „[...] it is still common to deprecate – 
or ignore – the rímur and riddarasögur in discussions of Icelandic literature“. Driscoll, The Unwashed 
Children of Eve, 30 



28 
 

ortar úr frá sögum sem varðveist höfðu í munnlegri geymd er enn ósannað, en þó 
bendir orðalag rímnaskáldanna stundum til þess að þau hafi upplýsingar sínar úr 
fréttum sem ganga manna á milli.97 Annað kemur hér einnig til álita og það er sá 
munur á ríkjandi frásagnarformi sem var á milli staða. Á meginlandinu var ríkjandi 
form frásagna á þjóðtungum bundið mál98 en á Íslandi hafði frásögnin átt heima í 
prósa eins og Íslendingasögur eru dæmi um. Það sem er upprunalegt hneigist til að 
vera talið æðra því sem kemur síðar til sögunnar. Þar sem rímur voru „ný aðferð við að 
segja sögu, frásagnarháttur sem [var] æði frábrugðinn íslenskri hefð fram til þess tíma“ 
þarf ekki að koma á óvart að þær hafi frá upphafi þótt annars flokks.99 

Nokkur ólík orð eru notuð um fyrirbærið rímur í rímunum sjálfum: vísa, 
dansar, spil og þáttur auk orðsins ríma. Þó að orðin virðist í dag eiga við um 
aðskiljanleg fyrirbæri geta þau hjálpað til við að benda á skyldleika rímna við aðrar 
bókmenntagreinar, leiki og jafnvel dans, en ekki er vitað með vissu hvar mörkin milli 
þessara hugtaka lágu á miðöldum. Þar sem litlar ábyggilegar upplýsingar eru til um 
framkvæmd leikjanna verður ekki farið nánar út í þá sálma hér. Þó verður að gefa 
sagnadönsum gaum, þar sem þeir virðast hafa verið vinsælir á Íslandi allan þann tíma 
sem rímur voru ortar og vert er að skýra þau mörk sem eru á milli sagnadansa og 
rímna. Vésteinn Ólason hefur þó sagt að meðferð yrkisefna og frásagnarháttur rímna 
ætti „tiltölulega fátt skylt við þau stuttu og dramatísku sagnaljóð sem kölluð hafa verið 
sagnadansar […]“.100  

Sagnadansar eru, líkt og rímur, sögur sagðar í bundnu máli. Þessi kvæði bárust 
til Norðurlanda og þaðan til Íslands að talið er frá Frakklandi, Þýskalandi og 
Bretlandseyjum.101 Munur þessara tveggja kveðskapargreina er þó verulegur þar sem 
söguefni dansanna er mun meira þjappað saman og kjarnast sagan oftar en ekki í 
kringum eitt tiltekið atvik.102 Rímur segja yfirleitt lengri sögur og gjarnan flóknari. 
Þannig eru sagnadansarnir fremur stuttir og hnitmiðaðir, ef miðað er við mestu 
rímnabálkana, sem geta verið æði langir og staðið saman af fleiri tugum rímna og 
þúsundum erinda.103 Sagnadansar eru fyrst skráðir í handrit í miklum mæli í Evrópu á 
                                                   
97 Sverrir Tómasson bendir á að sagnorðið „[...] at segja geti átt við skrifaða og munnlega heimild og því 
geti slík tilvísun bæði átt við ritaðar frásagnir á bókum og heyrnarvotta [...]“. Sverrir Tómasson, 
Formálar íslenskra sagnaritara, 228. 
98 Vésteinn Ólason, Nýmæli í íslenskum bókmenntm á miðöld, 70.  
99„Veikleiki rímnanna er í því innifalinn að þær eru sí og æ háðar áður rituðu efni. Frakknesku kvæðin 
flest, og mörg hinna ensku, eru ýmist fyrsta eða fyllsta eða einasta mynd sögunnar og eru þegar af þeirri 
ástæðu markverð, en ekki fyrir skáldskapargildið eitt saman. Þetta sögugildi skortir rímurnar […].“ 
Craigie, Inngangur I, xxiv. 
100 Vésteinn Ólason, Nýmæli í íslenskum bókmenntum á miðöld, 70. 
101 Vésteinn Ólason, Sagnadansar, 15–17. Vésteinn hafnar þeirri kenningu að sagnadansar hafi borist til 
Norðurlanda beint frá Frakklandi og fyrr skotið rótum í Danmörku en í Þýskalandi og á 
Bretlandseyjum. Sjá einnig umfjöllun Vésteins um samslátt sagnadansa og rímna í grein hans „Nýmæli í 
íslenskum bókmenntum á miðöld“, 70–72. 
102 Vésteinn Ólason, Sagnadansar, 11. 
103 Lengstu rímur sem vitað er um eru af Bragða-Mágusi, ortar 1816 af Jóni Jónssyni „lang“, en í 
rímnaflokknum eru 70 rímur. Þær er að finna í Lbs 2930 4to. Finnur Sigmundsson. Rímnatal I, 90; 
Rímnatal II, 89. 
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16. öld, en vitað er að rímur voru skrifaðar í handrit mun fyrr á Íslandi. Þar sem 
sagnadansar eru styttri má gera því skóna að þeir hafi auðveldlega getað lifað á vörum 
manna um langan tíma án þess að nauðsyn væri að skrá þá niður.  

Nokkrir fræðimenn hafa staldrað við það ástand sem skapaðist þegar 
dróttkvæðin voru augljóslega orðin úr sér gengin á 14. öld og nýtt form kveðskapar fór 
að taka á sig mynd, sem fullskapað reyndist vera rímnaformið.104 Björn K. Þórólfsson 
hefur talið líklegt að skapast hafi millibilsástand þar sem dróttkvæður háttur mætti 
sagnadönsum. Telur hann að Íslendingar hafi ekki kunnað að meta kveðskap með svo 
lauslegum bragreglum sem einkenndu hina erlendu sagnadansa og getur sér þess til að 
hins vegar hafi menn kunnað að meta kvæði sem hægt var að dansa við. Ógerningur 
var að dansa við dróttkvæði, því að þau voru sögð fram en ekki kveðin. Sagnadansarnir 
hafi því búið yfir kostum sem hentuðu til afþreyingar:  
 

Hinn ferkvæði háttur frásögudansanna var auðveldur viðfangs, hægra að yrkja löng kvæði undir 
honum en háttum dróttkvæðanna. Hjer var því farinn sá merkilegi meðalvegur á milli 
dróttkvæðagerðar og erlendrar dansagerðar, að tekið var að yrkja sögukvæðin, sem áður voru 
kveðin fornum innlendum háttum, undir dansahætti, en erlendi hátturinn stuðlaður eftir 
íslenskum bragreglum. Og skáldamáli dróttkvæðanna var haldið. 105 

 
Elstu rímur voru tiltölulega stuttar miðað við það sem síðar gerðist og sú elsta aðeins 
65 erindi. Hefur þetta hóflega umfang þótt styðja þá kenningu að rímur og 
sagnadansar séu nátengdar greinar. Einnig hafa línur úr Sörlarímum vegið þar þungt, 
en þar er getið um að dansað sé við rímuna: „þegar at reckar rimv fa/reyst er hon upp 
vid danz“ og „hauldar danza hralla snartt/ef heyrizt uisan mín“.106 Þó að hugsanlega 
hafi samsláttur orðið á milli þessara tveggja greina bókmenntanna telja flestir að 
rímurnar hafi snemma markað sér þá sérstöðu að vera kveðnar fyrir áheyrendur, sem 
jafnvel sátu við vinnu.107 

Það er einkum þrennt sem má telja ómissandi til að texti geti talist ríma: Fyrst 
ber að nefna skáldamálið, sem fengið var úr dánarbúi dróttkvæðanna. Kenningarnar og 
heitin sem dróttkvæðahefðin státar af færðist að einhverju leyti yfir í rímnahefðina við 
hnig þeirrar fyrrnefndu og ris þeirrar síðarnefndu um miðbik 14. aldar.108 Hinir 
margbreytilegu rímnahættir eru annað höfuðeinkenni rímna. Fjölbreytni rímnahátta 
var í fyrstu bundin ferkvæðum háttum, en óx eftir því sem tímar liðu. Rímnahættirnir 

                                                   
104 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 45–46; Craigie, Sýnisbók íslenskra rímna I, xv–xvi; Sigurður 
Nordal, Um íslenzkar fornsögur, 173–4. 
105 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 46. 
106 Rímnasafn II, 86 (I 7–8). 
107 Heimir Pálsson, Frásagnarlist fyrri alda, 177. 
108  Reyndar kallar Bjarni Einarsson rímnakveðskap eina grein dróttkvæða, „þótt hátturinn sé 
ferskeyttur, þar eð fylgt er reglum skáldamáls um heiti og kenningar og yrkisefnið er fornar sögur“. 
Bjarni Einarsson, Dróttkvæði, 329. Guðrún Nordal segir um þróun dróttkvæðrar hefðar: „It seems 
however likely that the academic fascination with skaldic verse in the twelfth and thirteenth centuries 
brought about the seclusion of this verse from the less privileged social classes, resulting ultimately in 
the stagnation of skaldic verse in the fourteenth century.“ Guðrún Nordal, Tools of literacy, 343. Sjá 
einnig Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 40. 
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tryggja íslenskum rímum sérstöðu meðal evrópsks miðaldakveðskapar en sá 
félagsskapur sem einna gerst hefur fylgst með þróun rímna til vorra daga, 
Kvæðamannafélagið Iðunn, hefur ályktað sem svo að hættirnir séu orðnir óteljandi 
margir eftir 600 ára þróunarsögu.109 Uppruni ferkvæðs háttar, sem algengastur er í 
rímum, hefur verið rakinn til miðensks kveðskapar en rímuð miðaldakvæði evrópsk 
notast þó venjulega við einn bragarhátt verkið á enda – og er þá sama hvort um er að 
ræða kvæðaflokk eða styttra kvæði. Þótt rímurnar hafi til að byrja með verið kveðnar 
eftir einum og sama bragarhættinum110 varð þróunin fljótlega sú að hver ríma í 
rímnabálki hafði sinn eigin bragarhátt. Skáld sem ætlaði sér að yrkja rímnabálk gat 
valið um að yrkja tvíkvætt í einni rímu, þríkvætt í þeirri næstu og skipt svo yfir í 
ferkvæðan hátt að vild, svo dæmi sé tekið. Samanstæði rímnabálkur af tíu rímum var 
líklegast að rímnahættirnir yrðu jafnmargir.  
 William A. Craigie hefur bent á líkindi á milli rímna og enska kvæðaflokksins 
A Lytell (eða Mery) Geste of Robyn Hode frá 15. öld. Kvæðið er samansett úr átta þáttum 
(e. fytte) og er sami hátturinn, sem svipar helst til stefjahruns, á öllum þáttum 
kvæðaflokksins. Craigie hefur einnig dregið athyglina að líkindum milli íslenskra 
rímna og kvæða á borð við Tale of Sir Thopas eftir Chaucer og The Rime of the Ancient 

Mariner, in seven parts, sem Coleridge orti árið 1798.111 Vésteinn Ólason hefur enn 
fremur bent á kvæðið The Romance and Prophecies of Thomas of Erceldoune sem hann 
telur komast næst því að vera „‘the missing link’ milli íslenskra rímna og erlendra 
riddara- og ævintýrakvæða“, en það er talið vera ort um 1400.112 Í grein hans „Nýmæli 
í íslenskum bókmenntum á miðöld“ kemur einnig fram nokkuð sem mikilvægt er að 
halda til haga þegar fjallað er um uppruna rímnahátta: að ferskeytlur megi finna á 
ýmsum þjóðtungum „mið- og norðurevrópskra þjóða á 12., 13. og 14. öld“,113 auk þess 
sem til er íslensk ferskeytla ort á latínu frá fyrsta fjórðungi 14. aldar.114   

Eins og minnst var á framar í þessum kafla er það skoðun sumra að rímur séu 
listgrein eða ein grein bókmennta. Aðrir telja samsetningu rímna frekar til íþróttar, 
sem hver sem er gæti æft sem kynni að „ríma rétt/sem regla verður fyrir sett“.115 Löng 
hefð er fyrir því að telja skáldskapinn til „íþrótta“ og finnst slíkt í Snorra-Eddu, svo 
hugmyndin er eldri rímnahefðinni.116 Kveðskaparíþrótt hefur í seinni tíð verið notað 
um þá iðju að yrkja rímur, þeim heldur til minnkunar. Jafnvel þótt menn kæmu sér 
                                                   
109 Kvæðamannafélagið Iðunn.  
110 Aðalheiður Guðmundsdóttir, Inngangur, xxii; Craigie, Inngangur I, xix. 
111 Craigie, Inngangur I, xvi. 
112 Vésteinn Ólason, Nýmæli í íslenskum bókmenntum á miðöld, 79. 
113 Ibid., 74. 
114 Ibid., 73. 
115 Sigurður Breiðfjörð, Númarímur, 142 (XVII 2.3–4). Vísa Sigurðar er áhugaverð sérstaklega fyrir þær 
sakir að Sigurður gefur frekari leiðbeiningar um hvað menn þurfa að hafa til brunns að bera til að geta 
talist skáld: „Hinn er skáld, sem skapar, fæðir málar/myndir þær í þanka sér/sem þekktum aldrei 
forðum vér.“ 
116 Snorra-Edda, 82. 
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saman um að telja rímur til listgreina mætti enn takast á um hvort eðlilegast væri að 
telja þær til bókmennta, tónlistar eða jafnvel listgreinar þar sem frammistaða 
kvæðamannsins vegur þyngst þegar meta skal gæði rímnalistarinnar. Það er því vert að 
skoða hvar listamaður getur innan hins stranga rímnaforms gefið sköpunarkrafti 
sínum lausan taum. Er það með þróun nýrra kenninga? Með því að finna upp nýjan 
bragarhátt? Er kveðið á nýjan hátt, með auknu látbragði eða öðrum meðulum sem 
tengjast sviðslist eða jafnvel tónlist? Hægt er að skoða rímur út frá mörgum 
mismunandi sjónarhornum, sem texta, tónlist, gjörning, minnistækni eða miðil fyrir 
fræðslu, svo nefnd séu nokkur ólík sjónarhorn á það menningarfyrirbæri sem 
rímurnar eru. Hér verða rímurnar skoðaðar sem textar, þó að ævinlega sé haft hugfast 
að venjulega voru rímur fluttar af kvæðamanni sem gat haft mikil áhrif á hvernig 
textinn hljómaði í eyrum viðtakenda. Umtalsverður hluti af vangaveltum um eðli 
rímna verður því alltaf tengdur flutningi þeirra. Þótt rímur séu vissulega list orðsins er 
þar með aðeins hálf sagan sögð af því hvernig þær orka á þá sem njóta rímna, eða 
viðtakendur. 

Á því langa skeiði sem rímur voru ríkjandi kveðskaparform Íslendinga voru 
ortar 1350 rímur eða rímnaflokkar sem vitað er um. Af þeim hafa 300 rímur eða 
rímnaflokkar glatast en vitað er um tilvist þeirra af öðrum rituðum heimildum.117 
Sennilegt er að mun fleiri rímur hafi orðið til á Íslandi á 14.–20. öld, en ógjörningur er 
að áætla hver fjöldi rímna sem ortur var á Íslandi var í heild. Þótt rímur hafi verið 
rannsóknarefni fræðimanna um tveggja alda skeið hefur ekki áður verið farin sú leið að 
bera saman upphafsrímur úr þremur mismunandi rímum, sem allar voru ortar út frá 
sömu Íslendingasögunni. Vonir standa til að með þessari aðferð fáist auknar 
upplýsingar um mismunandi stig rímnahefðarinnar, notkun kenninga, heita og 
nafnorðsaukninga. Rannsóknin leiðir vonandi í ljós ef eitthvert skáldanna bryddar upp 
á nýjungum í meðferð efnisins en í gegnum allar listrænar ákvarðanir skáldanna má 
kynnast betur þeim persónum sem standa á bak við hverja rímnagerð fyrir sig, 
áhugasviði, hæfileikum og samtíð þeirra. 
  
 
 
 
 	  

                                                   
117 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, v. 
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II	  

6.	   Gr15	  

6.1.	   Lýsing	  og	  útgáfur	  

 
Grettlur hafa varðveist skrifaðar í skinnbók, Codex Guelferbytanus 42. 7. Aug. 4to, 
sem ýmist er kennd við staðinn þar sem hún er varðveitt enn í dag, Wolfenbüttel í 

Þýskalandi, eða Jón koll Oddsson, sem bókin kveður vera eiganda sinn: „Jon kollr 
oddz son ꜳ mig seiger boken. og þuí vara þig gode man og agirnz mig ecke ur huervm 
fiordunge landzins sem þu kemur ad.“118 Björn K. Þórólfsson hefur grafist fyrir um 
eiganda þessarar rímnabókar og telur að sá Jón kollur sem um ræðir sé sami maður og 
er nefndur í dómi árið 1479. Af því ártali er dregin sú ályktun að Jón kollur sé fæddur 
um miðja 15. öld119 og Kollsbók sé því ekki skrifuð miklu síðar en 1530. Björn telur 
áreiðanlegt að Kollsbók sé skrifuð eftir aldamótin 1500. Ólafur Halldórsson 
rannsakaði Kollsbók síðar, gaf hana út ljósprentaða og greindi þá aldur 
skinnbókarinnar til árabilsins 1480–90.120 Kollsbók hefur að geyma 20 rímnaflokka, 
sem ekki hafa varðveist í eldri handritum. Hún er elst íslenskra rímnahandrita og 
sennilega mikilvægust allra rímnabóka, hugsanlega að frátalinni Staðarhólsbók, AM 
604 4to, sem geymir 33 rímnaflokka eða brot sem skráð voru á árabilinu 1540–60. 

Grettisrímurnar í Kollsbók, hér kallaðar Gr15, eru hvergi varðveittar annars 
staðar, ef frá er talin ung uppskrift úr safni Árna Magnússonar.121 Rímurnar eru 
einstakar fyrir margra hluta sakir og eru til að mynda elsta dæmi þess að 
Íslendingasaga sé notuð sem efniviður í rímur. Gr15 eru jafnframt eini rímnabálkurinn 
sem varðveist hefur af Gretti Ásmundarsyni sem telja má til miðaldarímna.122 Ekki 
hafa aðrar rímur en þessar af Gretti verið gefnar út prentaðar.123 

                                                   
118 Skinnhandritið er ýmist kallað Wolfenbüttel-rímnabókin eða Kollsbók og hefur það komið út 
ljósprentað í útgáfu Ólafs Halldórssonar. Codex Guelferbytanus 42. 7. Augusteus quarto, útg. Ólafur 
Halldórsson. 
119 Sjá nánar um Jón koll Oddsson, getgátur um ævitíð hans og upplýsingar um fjölskyldutengsl í grein 
Sverris Tómassonar, „Hlutverk rímna í íslensku samfélagi á síðari hluta miðalda“, 83. Í riti um ættartölu 
Guðlaugs Tryggva Karlssonar kemur fram að Jón kollur Oddsson hafi fæðst um 1450 og hafi verið 
lögréttumaður í Holti í Saurbæ á árunum 1487‒1501. Sigurgeir Þorgrímsson, Framættir Íslendinga, 19. 
120 Ólafur Halldórsson, Inngangur, Kollsbók, ix‒xlj. 
121 Hér verður vísað til rímnanna með skammstöfuninni Gr15 þar sem við á. Er það til aðgreiningar frá 
Gr17 og Gr19, sem eru aðrar rímur af Gretti frá 17. öld og 19. öld og fjallað verður um hér á eftir. Þó 
verður að geta þess að til er ung uppskrift af Grettlum. Um hana segir Finnur Jónsson í formála: 
„Wolfenbüttelhdskr. er dog benyttet i den afskrift, der findes i AM’s samling; det har vist sig at være 
forbundet med så store vanskelikgheder at få detta håndskift udlånt, at jeg har set mig nødsaget til at 
afstå derfra.“ Handritið sem um ræðir mun vera AM 387 a fol, sem er uppskrift af Kollsbók frá 1849. 
Finnur Jónsson, Fortale, Rímnasafn I, III. 
122  Löngum hefur verið stuðst við flokkun Björns Karels Þórólfssonar á miðaldarímum. Þar eru 
Grettisrímur taldar með elstu rímum, og mundu því vera frá árabilinu 1400–50. Björn K. Þórólfsson, 
Rímur fyrir 1600, 294–390. Haukur Þorgeirsson heldur sig við þá aldursgreiningu á Grettlum í 
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Í viðauka I má finna fyrstu fimm rímurnar eins og þær birtast á prenti í 
Rímnasafni I í útgáfu Finns Jónssonar frá 1905–12. Þegar Finnur Jónsson tók til við 
útgáfu fyrsta bindis Rímnasafns reyndist ekki unnt að nálgast Kollsbók og því eru 
rímurnar átta um Gretti prentaðar í heild eftir uppskrift af þessari elstu rímnabók, 
sem var til reiðu í safni Árna Magnússonar. Áður höfðu komið út nokkrar vísur úr 
mansöng Gr15 í ritinu Om digtningen på Island.124 Hluti þeirra (III 40–58 og IV 15–
46) hefur síðar verið prentaður með nútímastafsetningu í Sýnisbók íslenskra rímna I, 
sem William A. Craigie gaf út.125 Craigie birtir í ritinu einnig hluta úr mansöngvum 
III., IV. og VIII. rímu Grettisrímna.126 

Hvergi er nefndur höfundur að Grettlum. Það eina sem tengir rímurnar af 
Gretti í Kollsbók við tiltekinn stað á landinu eru þær upplýsingar sem hafa má af Jóni 
kolli, sem bókin er nefnd eftir. Hann mun hafa verið uppi frá því um 1450 og látist 
skömmu fyrir 1520. Jón var góðrar ættar og bjó í Holti í Saurbæ í Dalasýslu.127 

Í riti Björns K. Þórólfssonar Rímur fyrir 1600 má finna lýsingu á Grettlum, sem 
hann segir samanstanda af átta rímum eftir óþekkt skáld. Rímurnar átta eru mislangar, 
eða 47, 59, 59, 62, 61, 56, 65 og 69 erindi hver. Rímunum lýkur þegar meiripartur 
sögunnar um Gretti Ásmundarson er eftir ósagður. Fátt er þó sem bendir til þess að 
rímnaskáldið hafi ætlað að kveða viðameiri bálk.128 Bragurinn endar með þessum 
orðum: 

Kallmanz brogd eru kvnn ok sogd, 
kappinn bar yfir alla; 
heim til Biargs kom brædir vargs. 
Bragr skal þannig falla. (VIII 69)129  

 
Rímurnar taka til þess hluta sögunnar þar sem Grettir kemur fram á sjónarsviðið í 
upphafi og þeim lýkur þar sem hann kemur heim úr fyrri ferð sinni til Noregs en það 
svarar til kafla XIV‒XXIV í útgáfu Íslenzkra fornrita á Grettis sögu Ásmundarsonar.130 
Björn K. Þórólfsson telur þann kafla sem rímurnar eru ortar um vel valinn og segir að 
hann sé „skemmtilegastur í Grettissögu. Þau hreystiverk Grettis, sem þar segir frá, eru 
hvert öðru meir, og hann ekur heilum vagni heim úr öllum svaðilförunum í Noregi.“131 

                                                                                                                                                 
doktorsritgerð sinni, en hjá honum teljast þær til annars skeiðs rímna. Sjá nánar Haukur Þorgeirsson, 
Hljóðkerfi og bragkerfi, 248–252. 
123 Fullyrðingin á við rímur í fleirtölu, því út var gefin á prenti á Ísafirði, árið 1889, ein stök ríma. Sjá 
nánar Oddur Jónsson, Ríma um síðasta fund Grettis Ásmundssonar og móður hans. 
124 Jón Þorkelsson, Om digtningen på Island, 136–137. 
125 Craigie, Sýnisbók íslenskra rímna I, 21–28. 
126 Ibid., 227–229. 
127  Ólafur Halldórsson, Inngangur, xlv. Um ætterni Jóns kolls Oddssonar, sjá nánar: Sigurgeir 
Þorgrímsson, Framættir Íslendinga, 19.  
128 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 342. 
129 Rímnasafn I, 100. 
130 Grettis saga Ásmundarsonar, 36–83.  
131 Björn K. Þórólfsson. Rímur fyrir 1600, 342. 
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Rímnahöfundur hefur valið þann hluta sögunnar þar sem Grettir er enn óskoruð hetja 
eins og niðurlagsorð lokarímunnar bera vitni um. Af því má ætla að rímnaskáldið hafi 
beinlínis ætlað sér að yrkja rímur um hetju, sem fremur ‘karlmannsbrögð’ og viljað að 
niðurstaðan yrði kveðskapur sveipaður hetjuljóma. Efnisval og áherslur 
rímnahöfundar benda til þess að hann hafi deilt almennum smekk fyrir kvæði um 
kappa. Á miðöldum nutu slík kvæði þó ekki aðeins vinsælda á Íslandi, heldur um alla 
álfuna og höfðu gert í aldaraðir. Nægir þar að nefna hinar rímuðu rómönsur sem voru 
útbreiddar sunnar í Evrópu.132 

6.1.1	   Uppruni	  

Rímnaskáldið ónefnda gefur í rímunum þónokkrar vísbendingar um hvernig rímurnar 
voru samdar. Skáldið hefur að öllum líkindum haft bók fyrir augunum, eða lesið 
söguna af Gretti af bók, sbr. „giorir so bokin jnna“ (I 15.4.). Skáldið nefnir líka að 
eitthvað „standi greint“ (I 23.1.) og á þá væntanlega við að það standi skýrum stöfum í 
bókinni. Á öðrum stað lætur rímnahöfundur í það skína að það sem kemur fram í 
rímunni hafi frést um allt land: „vida landz var þetta spvrt“ (III 7.4) þó að sagan segi 
ekkert um slíkt á þeim stað. Hugsanlega bendir það til þess að skáldið hafi nýtt sér 
munnmæli við samningu rímnanna. 

Rímnahöfundur virðist meðvitaður um að hann sé ekki fyrstur manna til að 
kveða um Gretti. Til þessa bendir vísuorðið: „Skil eg nv þat er skalldit kvad af skrymj 
letra“ (II 35.1). Ef ‘skrýmir letra’ 133  er kenning fyrir söguhetjuna, Gretti, gæti 
rímnaskáldið verið að vísa til þess að hafa lesið annað kvæði um sömu hetju. Hvort það 
voru vísur í Grettis sögu Ásmundarsonar eða eldri og glataðar rímur af Gretti er óhægt 
að fullyrða um. Bendingar vísa þó allar í þá átt að rímnaskáldið hafi þekkt sögu Grettis, 
bæði haft fréttir af henni og séð hana á bókfelli. Sú hugmynd að skáld hafi áður kveðið 
um Gretti Ásmundarson er þó býsna áleitin og sérstaklega er þá áhugavert að það skuli 
ekki hindra okkar ónefnda 15. aldar skáld í að yrkja nýjar rímur um kappann. Líklegt 
má telja að spurn eftir rímuðum sögum hafi verið orðin mikil þegar rímurnar voru 
ortar, enda kemur fram að rímnaskáldið var beðið um að yrkja rímurnar.  

Höfundur rímnanna mærir þann sem bað hann um að yrkja þær: „Skil eg nu ei 
hve Skrimnis seims/skelfir vili mic bidia“ (I 1.1‒2), yrkir hann í blábyrjun bálksins og 

                                                   
132  Sjá nánar um „rímaðar rómönsur“ eða „metrical romances“, Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá 
síðmiðöldum, 333.  
133 Í uppflettiriti Finns Jónssonar segir eftirfarandi um kenninguna ‘Skrýmir letra’ í hendingunni „Skil 
eg nv þat er skalldit kvad af skrymj letra“: „må vist være en kenning for Grette (ɔ: slange?), men 
hvorledes?“ og Finnur bætir við hugleiðingum um tengsl við latínu: „er dunkelt, er Ietra her verbum? og 
kvað ur. for réð? og hvad bet. så s.?“ (skáletrun FJ). Finnur Jónsson. Ordbog, 331. Á öðrum stað í sama riti 
er að finna heitið „letr“ yfir ‘skrift’ eða ‘bók’. Þar varpar Finnur enn fram spurningum um hvernig 
áðurnefnd kenning getur verið um Gretti. Hugsanlega þarf ekki að leita langt yfir skammt, kenningin 
getur einfaldlega vísað til aðalpersónu bókar, og er þannig fullgild sem kenning um Gretti. Í Rímnasafni 
I getur Finnur Jónsson sér þess til að kenningin sé um rímnaskáldið sjálft, sbr. „må være digterens egen 
bemærkning, men skrymi (letra) må være forvansket.“ Finnur Jónsson, Rímnasafn I, 101. 
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þykist ekki vandanum vaxinn: „betri er onnuʀ jdja“ (I 1.4). Hugsanlega er þessi síðasta 
hending til marks um að rímnahöfundur hafi gert sér grein fyrir að rímnakveðskapur 
var umdeildur. Heimildir um opinbera andstöðu gegn rímum hafa þó ekki fundist svo 
snemma sem á 15. öld; þær elstu eru frá seinni hluta 16. aldar.134 Verkbeiðandinn er 
kenndur sem „Skrimnis seims skelfir“ sem er karlkenning til gulls, þar sem ‘seimur 
Skrýmis’ er gull.135 Vekur valið á kenningu upp hugrenningar um hvort rímnaskáldið 
hafi fengið borgað fyrir verkið. Kenningin er jafnframt ágætt dæmi um kenningu þar 
sem fyrir koma nöfn á tveimur persónum úr Skáldskaparmálum Snorra Eddu: Skrými 
og Skelfi. Sá fyrrnefndi var jötunn sem vopn Þórs bitu ekki á, en Skelfir er nafn á 
herkonungi af Skilfingaætt.136 Nafn Skelfis varð innan þessa sérstaka tungutaks rímna 
hluti af þeim heitum sem notuð eru um menn eða hermenn. Þannig er þetta 
orðasamband dæmi um það hvernig heiti er innlimað í kenningu svo úr verður 
mannkenning til gulls, með innifalinni vísun til vopna. Enda mun hafa þótt í lagi að 
kenna menn til tvenns í senn.137  

Í upphafi þriðju rímu segir um þann sem bað um að ríman yrði kveðin: „sem 
hetian bad“ (III 1.2). Af þessu styrkist grunurinn um að rímurnar hafi verið ortar fyrir 
höfðingja eða einhvern úr efri stigum samfélagsins, sem hafði bolmagn til að panta 
rímur hjá skáldi, og ekki er líklegt að það hafi verið kona. Fleiri vísbendingar eru um 
að Grettlur hafi verið kveðnar fyrir fólk af efri stigum og kemur það heim og saman 
við þá ályktun Vésteins Ólasonar að rímur hafi á upphafsárum hefðarinnar verið 
skemmtun yfirstéttar.138 Í mansöng V. rímu segir skáldið að ekki sé undarlegt „þo 
heidrs menn ok hoffolk rikt/hatiz vid gamla kalla“ (V 5.2–3). Það má láta hugann 
hvarfla og velta fyrir sér hverjir voru höfðingjar á 15. öld á Íslandi og spyrja hverjir 
höfðu bæði bolmagn og áhuga á að panta rímur hjá skáldi. Fljótlega fellur þá veldi 
Þorleifs Björnssonar á Reykhólum undir grun, vegna þess áhuga sem sá auðugi maður 
mun hafa haft á bókum, en Flateyjarbók komst í eigu hans um miðja 15. öld.139 
Rímnahöfundur gerir sig að eins konar andstæðu við höfðingja og fyrirmenni, þar sem 
hann dregur upp mynd af sjálfum sér sem gömlum karli og hamrar á elli sinni með því 
að segjast of gamall fyrir mansöngva. Í sömu mund og skáldið mærir verkbeiðandann 

                                                   
134 Margir hafa fjallað um hvernig rímur hafa verið lastaðar í gegnum tíðina. Stutt og hnitmiðað yfirlit 
má finna í aukariti Rímnafélagsins III, þar sem fram kemur að „meiri styrr hefur stundum staðið um 
þær en nokkura aðra kveðskapargrein.“ Sigurður Nordal, Rímur og lausavísur, 7. Sjá nánar um 
andspyrnu gegn rímum í ritgerð Arndísar Huldu Auðunsdóttur, Lítil sköpun þroska nær, 34. Sjá einnig 
Matthew J. Driscoll, The Unwashed Children of Eve, 13–14. Þar tengir Driscoll aukna andstöðu við 
rímur því að eftir endurreisnina urðu þær frekar taldar til alþýðumenningar en menningar efri laga 
samfélagsins. 
135 Finnur Jónsson, Ordbog, 330. 
136 Snorra-Edda, 51 og 184. 
137 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 91. 
138 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 335. Sjá einnig Driscoll, Unwashed Children of Eve, 
13. 
139 Sjá Sverrir Tómasson, Rímur og aðrar vestfirskar bókmenntir á síðmiðöldum, 152. Þar er rakið hvaða 
handrit önnur Þorleifur Björnsson hafði í eigu sinni. 
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og hirð hans (sbr. ‘hoffólk’ í IV 5.3) má greina angur sem beinist að öllu fólki, líka 
‘dýrum seggjum’ (V 2.2).  

6.2	   Höfundur	  

Ónefnda rímnaskáldið sem tók að sér að yrkja rímur út frá sögunni um Gretti 
Ásmundarson fyrir fólk úr efri stéttum samfélagsins er enn í dag ráðgáta. Enginn 
hefur enn getið sér til um hver það kunni að hafa verið. Þar sem nafn hans er 
ókunnugt er einu heimildirnar um þankagang hans, hæfileika og smekk að hafa úr 
rímunum sjálfum. 

Rétt er að fara varlega í að rýna í einkenni skáldsins. Eðlilegt er að gera ráð 
fyrir sögumanni eða ljóðmælanda sem sver sig í ætt við önnur rímnaskáld og viðhefur 
kunnuglegan tón slíkra skálda, sem gera lítið úr sjálfum sér og hæfileikum sínum en 
mæra þann sem bað um rímurnar. Sá sem yrkir rímurnar setur sig þannig í stellingar, 
hefur í huga verkbeiðandann, hugsanlega áheyrendur og rímnahefðina eins og hún er á 
þeim tíma sem verkið er ort. Komi orðið ‘ég’ fyrir í rímunum vísar það til 
ljóðmælandans, þess sem er í hlutverki rímnaskáldsins. Væri nafn skáldsins þekkt yrði 
merking þess að mæla í fyrstu persónu annars konar og tengdist ákveðinni persónu, 
hugsanlega stað á landinu og ætterni. Hér er slíkum upplýsingum ekki til að dreifa og 
því er persóna rímnaskáldsins lítið meira en röddin sem kemur fram í rímunum.  

Í upphafi hverrar rímu eru nokkur erindi þar sem rímnaskáldið ávarpar 
áheyrendur í fyrstu persónu: „skil eg“ (I 1.1), „þotti eg“ (I 2.1), „se eg“ (I 3.3). 
Rímnaskáldið mælir í fyrstu persónu í miðri rímu á örfáum stöðum, til að tengja sig 
við söguna af Gretti og skýtur þá inn orðasambandinu „fra eg“ (I 37.4 og II 10.4) í 
merkingunni „frétti ég“, eða „ætleg“ (II 36.2). Skáldið laumar á einum stað inn heiti 
sem á við það sjálft, sem útgefandi hefur sett innan sviga „(ef halnvm væri ei bannat)“ 
(IV 56.2), og virðist það ekki hafa sérstakan tilgang fyrir söguna eða gefa markverðar 
upplýsingar um rímnahöfund aðrar en staðfestingu á kyni hans. Slíkt innskot er frekar 
til marks um viðleitni skáldsins til að ná fyllingu í braginn og láta rímuna renna áfram. 
Í lok hverrar rímu talar rímnaskáldið einnig um sig í fyrstu persónu og segist ætla að 
ljúka rímunni: „ganga ætla eg þannveg fra“ (III 59.4), „likar mier þo lyngva knor/losnj 
j svndr vm tima“ (IV 62.3), „ætlig bezt at Balex nidr/bedia kaupit hneigi“ (V 61.3). 

Rímnaskáldið sver sig í ætt við önnur kvartgjörn og lífsþreytt rímnaskáld þegar 
það hefur mansöng annarrar rímu: „Orda val j odar sal vill nv eigi vaxa“. Má segja 
vísuorðið nokkuð dæmigert fyrir rímnaskáld sem afsakar kveðskapinn og er tóninn 
þann víða að finna í rímum. 140  Grípa má nánast hvaða rímu sem er til að fá 
staðfestingu þessa. Sá sem orti Áns rímur bogsveigis segist til dæmis í blábyrjun vera 

                                                   
140 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 330. 
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leiður og latur: „þad er mier ordit undra leitt so ongu tek eg at nena“.141 Elli virðist oft 
kennt um letina og hversu stirt kvæðin renna, enda segir í Gr15: „Feck eg nockvrn 
fræda part/fyrr j æskv minne“ (IV 2.1–2). Af þessu mætti álykta sem svo að áður fyrr 
hafi skáldið verið hæft og menntað en nú sé það orðið gamalt og eigi erfitt með að 
miðla af skáldskapargáfu sinni eða ‘fræða partinum’. Finnur Jónsson telur í Ordbog að 
‘fræði’ geti bæði vísað til listfengis og listar, eins og til dæmis rímnakveðskapar.142 Ef 
botn vísunnar (IV 2) er skoðaður má sjá glitta í dýpri vísun í goðsögnina um 
skáldskaparmjöðinn: „þann hefir grimmuzt gygiar art/gripid med jllzkv sinne“ (IV 
2.3–4). Finnur telur kenninguna ‘gýgjar art’ vera óskýra, en virðist sem hún eigi að 
merkja „fjendskap“.143 Nærtækara gæti verið að kenningin merkti ‘tröllskap’, þar sem 
‘gýgur’ er tröll og ‘art’ náði í fornu máli yfir eðli, list eða tegund.144 Goðsögnin um 
skáldskaparmjöðinn í Snorra-Eddu greinir einmitt frá því hvernig jötunninn Suttungur 
fær í gjöld eftir Gilling föður sinn skáldskaparmjöðinn sem dvergarnir Fjalar og Galar 
höfðu blandað úr blóði mannsins Kvasis. Sá „fór víða um heim að kenna mönnum 
fræði“.145 Þegar Suttungur hefur komist yfir skáldskaparmjöðinn fer hann með hann 
heim til sín í Hnitbjörg. Gunnlöð dóttir Suttungs er fengin til að gæta þessa dýra 
mjaðar. Kenningar um skáldskaparmjöðinn geta verið æði fjölbreytilegar og er hann 
m.a. kenndur þeim feðginum báðum og svo heimkynnum þeirra. Þótt ekki sé minnst á 
þessar persónur með nafni gefur orðalag skáldsins um ‘fræða part’ og ‘gýgjar art’ efni 
til að rekja hugmyndirnar alla leið til Gunnlaðar og tröllakyns hennar sem um er fjallað 
í frásögninni af ráni skáldskaparmjaðarins í Skáldskaparmálum Snorra-Eddu.146 Það er 
í gegnum slíkar kenningar sem viðtakendur rímnanna kynnast þekkingu hins 
nafnlausa höfundar á Skáldskaparmálum Snorra-Eddu, eða geta í það minnsta reynt að 
ráða í hversu vel menntað í skáldskaparfræðum skáldið var.147  

6.2.1	  Mansöngvar	  

Mansöngvar rímnanna eru misjafnlega mörg erindi: 5, 4, 4, 7, 5. Þeir eiga það 
sammerkt að þar ræðir skáldið beint við áheyrendur og talar um sig í fyrstu persónu. 
Þar sem þessa sér greinilega stað í hverri rímu Gr15 má slá því föstu að mansöngurinn 
sé orðinn hefðbundinn í rímum um það leyti sem skáldið hóf að yrkja rímur sínar af 
Gretti. Utan mansöngva kemur rímnaskáldið trauðla fyrir í miðri rímu. Skáldið á þó 

                                                   
141 Áns rímur bogsveigis, 87. 
142 Finnur Jónsson. Ordbog, 113. 
143 Ibid., 152. 
144 Íslensk orðabók, 46. 
145 Snorra-Edda, 82. 
146 Snorra-Edda, 82–3. Sjá einnig Rudolf Simek, Hugtök og heiti í norrænni goðafræði, 87. 
147 Um notkun skáldskaparmjaðarins í skáldamáli rímna er nú nýlegast fjallað í ritgerð Arndísar Huldu 
Auðunsdóttur, Lítil sköpun þroska nær, 102–107. 
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gjarnan persónulegri ávörp í síðasta erindi rímu, sem stundum hefur talist vera hluti 
mansöngsins.148 
 Bestar upplýsingar um lífssýn skáldsins er að finna í mansöngvum í upphafi 
hverrar rímu. Af mikilli einbeitingu tekst rímnahöfundi að koma á framfæri þeirri 
afstöðu sinni að forlög geti verið óréttlát:  

Fordum þotti eg falka kras, 
forlog vnnv ad vendazt; 
sidan feck eg lygra las, 
lengi mvn sa endazt (I 2).149  

 
Við þetta vakna grunsemdir um að skáldið telji sig hafa orðið fyrir rógi: „se eg þvi litt 
vid liotri flærd/ok langri vndirhyggiu“ (I 3.3-4.). Þannig snúast upphafserindi fyrstu 
rímunnar að stærstum hluta um hlutskipti rímnaskáldsins í spilltum heimi. Að mati 
Finns Jónssonar er merking þessara fyrstu erinda óljós og segir hann til dæmis að 
„lygra“ sé „ukent ord“. Nærtækt er þó að ætla hið óþekkta orð standa í sambandi við 
lygi og hugsanlega mætti skýra ritmyndina með því að ‘ra’-band hafi átt að standa fyrir 
‘ara’ í þessu tilviki.150 Óhægt er um vik að spá nánar um slíkt nema hafa texta 
Kollsbókar sjálfrar til að rýna í. Af ljósprentaðri útgáfu að dæma er alls ekki hægt að 
útiloka að þarna eigi að lesa orðið ‘lygara’ af skinnbókinni. 

Með endurteknum vísunum til ‘forlaga sem vendast’ (I 2.2) og ‘hryggð sem 
kallar’ (IV 3.2) tekst skáldinu í þessum mansöng að byggja brú á milli sín og Grettis 
með því að gera lesendum eða áheyrendum ljóst að báðir verða fyrir barðinu á óréttlæti 
heimsins og reyna á eigin skinni að „sitt er hvárt, gæfa eða gørvigleikr“.151 

Skáldið lætur koma skýrt fram í upphafi rímna að konur kunni ekki að meta 
mansöng frá honum sem „mest er horfinn æskv fra“ (III 3.4), enda má segja að það sé 
yfirlýst markmið skáldsins að reyna ekki að geðjast kvenþjóðinni: „Mvn ek þvi ecki 
mansong sla/merkilega firi hringa Na“ (III 2.1–2). 152  Rímnahöfundur tiltekur á 
svipaðan hátt að hann kæri sig ekki um að fjalla um ástríður og tengir þær Venusi153 

                                                   
148 Kristján Eiríksson og Sigurborg Hilmarsdóttir, Bókastoð, 59. 
149 Finnur Jónsson hefur í skrifum sínum gert ýmsar athugasemdir við þessa vísu, sem ekki verður 
kafað ofan í til fullnustu hér. Finni þykir þar líklegt að ‘fálka krás’ eigi að vera ‘fólka krás’ eða ‘fólki krás’ 
í merkingunni vinsæll maður. Sbr. Rímnasafn I, 100. Í uppflettiritinu, sem kom út nokkrum árum 
síðar, má sjá aðra tilgátu þar sem skýringin er eftirfarandi „falkeføde, om noget unyttigt (?)“. Finnur 
Jónsson, Ordbog, 219.  
150 Í skýringum við Grettisrímur í Rímnasafni I hefur Finnur Jónsson bent á að „ligra“ sé „intet; der må 
søges et ord, der betyder „alderdom el. alderdomssvaghed“; Bj. Haldorsson har et lyrgja „languor, 
stupor, cachexia“; dette passer udmærket.“ Finnur Jónsson. Rímnasafn I, 100. Hugsanlega er leitað 
langt yfir skammt með því að leita skýringa á latínu. 
151 Grettis saga Ásmundarsonar, 117. 
152 Á sömu nótum eru orðin „Lysig fatt j litlvm þatt af lindi hnossa“ (II 4.1). Kenningin ‘lindi hnossa’ er 
nokkuð kúnstug. Þar sem orðið er ekki skrifað með ‘y’ er erfitt að fullyrða um að átt sé við um 
(skap)lyndi kvenna, enda virðist sem samfall /i/ og /y/ sé enn ekki orðið þegar rímurnar Gr15 eru 
skrifaðar. ‘Hnoss’ er algengt í kvenkenningum. Það er nafnið á dóttur Freyju og eiginmanns hennar 
Óðs, sbr. Snorra-Edda, 38. Ef lindi er hins vegar í kenningunni í merkingunni belti er orðið ekki í réttu 
falli. Hugsanlega er átt við linditré. 
153 Venus kemur einnig fyrir síðar í rímunum (IV 4.1) og þá í vísu sem virðist fjalla um að konur geti 
veitt karlmönnum blíðu heimsins, enda sé það hið eina sem karlmenn geti þakkað Venusi. 
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með orðasambandinu „Venris lat“ (III 4.1), sem þekkt er úr öðrum rímum.154 Á hinn 
bóginn má greina óttablandna virðingu fyrir kvenþjóðinni í mansöng annarrar rímu. 
Þar segir skáldið að konur geti veitt mönnum sóma og því finni karlmenn til kvíða: 
„Barv þeir firi bauga Eir beiskan kvida,/hefir þat dreifzt vm heiminn vida/hardla seint 
mun þetta lida“ (II 3).  

Skáldið kveðst nokkrum sinnum heldur vilja greina frá Gretti en að fjalla um 
hugðarefni kvenna: „seivm helldr af barv blossa/briot er for at geyma hrossa“ (II.4.2–
3). Þar er komið áhugavert andstæðupar og skáldið setur annað af tvennu ofar hinu. 
Það vill fremur segja söguna af Gretti sem „gorpvm veitti Idia skraf“ (III 4), en gleðja 
kvenfólkið. Kenningin ‘Iðja skraf’ leiðir ágætlega í ljós hvernig vísanir skáldsins í 
goðsagnir Snorra-Eddu fá staðist og eru jafnvel valdar af nákvæmni. Iði er nafn eins 
þriggja bræðra af jötnaætt, sem Snorra-Edda segir hafa tekið sér munnfylli af gulli í 
föðurarf: „En það höfum vér orðtak nú með oss að kalla gullið munntal þessara jötna, 
en vér felum í rúnum eða í skáldskap svo að vér köllum það mál eða orð eða tal þessara 
jötna.“ 155 Kenning þessi á sérlega vel við um Gretti, sem veitti görpum ekki beinlínis 
gull, en margan kveðskap sem enn í dag má álíta gulls ígildi.156 

Það er einna helst að kenningar um skáldskaparmjöðinn rati í mansöngva 
Gr15: ‘Boðnar brosmu heimur’ (I 1.3), ‘Fráríðs fundur’ (III 1.1), ‘Bellings eikja’ (IV 1.2) 
og ‘Dáins fley’ (IV 8.1). Í niðurlagi rímna Gr15 má einnig finna kenningar sem vísa í 
goðsagnir um skáldskaparmjöðinn: ‘Gunnlaðar góma lá’ (III 59.3), ‘Lyngva knör’ (IV 
62.3) og ‘Báleygs beðja kaupið’ (V 61.3–4). Heiti um skáldskap eru einnig auðfundin í 
mansöngvum, sbr. mærð, hróður, óður, vísa og fræði.  
 Ein stök kenning um hugann eða hugsunina kemur hér aðeins fyrir í mansöng 
en aldrei inni í miðri rímu. Þar er hugsun lýst sem vindi er stafar frá tröllkonu. 
Kenningin „Gneipar vindur“ (V 6.2) er sú eina sinnar tegundar um þetta fyrirbæri í 
fyrstu fimm rímum Gr15. Kenningin væri þó réttari ef stæði „Greipar vindur“, því 
aðeins er getið um tröllkonuna „Greip“ í Skáldskaparmálum Snorra-Eddu.157 
 Lítið ber á trúarlegum hugmyndum í Gr15 og ekki úr miklu að moða vilji 
maður gera sér grein fyrir hversu trúrækið hið nafnlausa skáld hefur verið. Þó má 
finna eina staka kenningu um guð í mansöng fjórðu rímu: „at sa en hæsti hlyrna 
gramuvr/hann giorir alla lika“ (IV 7.3–4). Er það eftirtektarvert í samanburði við 

                                                   
154 Skírskotun til Venusar hefur ýmsa rithætti í rímum, sbr. „veneris lat“ er kenning sem finnst í 
Griplum (I 82). Rímnasafn I, 352. Sjá einnig Finnur Jónsson, Ordbog, 390. 
155 Snorra-Edda, 82. Gullkenningin ‘Iðja skraf’ á sér hliðstæðuna ‘Iðja tal’ annarsstaðar í rímunum, en þar 
er verið að vísa til raunverulegs, handbærs gulls, sem Grettir tók úr haugi Kárs heitins. Verðugt 
rannsóknarefni væri að kanna hversu tengd þessi tvö hugtök, gull og skáldskapur, voru í 
hugmyndaheimi norrænna manna á miðöldum. 
156 Örlæti var talinn sjálfsagður mannkostur konunga og höfðingja, bæði góðra og vondra. Með þessari 
kenningu er Grettir hafður í hávegum hjá skáldinu. Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 248–250. 
157 Snorra-Edda, 107. Skv. Ljósprentaðri útgáfu Kollsbókar er þó greinilega skrifað „gneipar“. Kollsbók, 
110 r. 
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guðshugmyndir sem finna má í yngri rímum af Gretti, sem hér eru einnig til 
rannsóknar. 
 Allajafna bera mansöngvar Gr15 vott um ákveðna heimshryggð og vonbrigði: 
„Hormvlega er heimvʀenn spilltr“ (I 5.1). Í þessum orðum kjarnast það hvernig 
rímnaskáldið lítur á heiminn. Sjálfsmynd höfundar birtist best í þeim umkvörtunum 
hans að hamingjan muni hafna honum, hann hafi aðeins angur af lífinu, að konur vilji 
ekki heyra neitt frá honum, að hann sé horfinn úr heiminum og sé umvafinn hryggð, 
enda hataður af heiðursmönnum sem leggja á hann „heiptar eld“ (V 2.3). Þannig 
jaðarsetur skáldið sig í rímunni og gefur sér um leið leyfi til að yrkja rímu eftir eigin 
höfði. Skáldið á jaðrinum hefur engu að tapa. 

6.3	  Bragur	  	  

Í elstu rímum voru bragarhættir færri og fábrotnari en síðar varð og eru nokkur dæmi 
til af rímum þar sem skáldið notast aðeins við einn bragarhátt. Vargstökur, sem taldar 
eru vera frá 14. öld, a.m.k. ekki ortar seinna en um 1400, eru til að mynda allar ortar 
undir óbreyttum ferskeyttum hætti.158 Bragarháttum fjölgaði með tímanum, enda urðu 
til nýir hættir og afbrigði af þeim allt það skeið sem rímur voru ríkjandi í kvæðagerð 
Íslendinga. Í elstu rímum er þess ekki getið undir hvaða hætti var ort, en það varð 
lenska frá og með 16. öld að láta þess getið, þó að það hafi aldrei verið algild regla.159 
Skáld Grettisrímna frá 15. öld skiptir oftast um hátt á milli rímna, en nefnir ekki 
háttinn á sínum rímum, þótt hann láti þess getið að hann sé óvandaður: „Vanda ek 
ecki ꜳ visvm hatt,/verdr þar til orda fatt“ (III 1.3-4). Segja má að orð þessi reynist 
sönn, þar sem bragurinn er ekki alltaf fullkominn og rím er á köflum bjagað.  

Eins og nánast var alsiða í rímnagerð er upphafsríma Gr15 ort með óbreyttum 
ferskeyttum hætti.160 Háttur þessi er í eðli sínu samhverfur, þar sem hægt er að skipta 
erindi í tvo helminga með sömu hrynjandi. Vísuorðin eru fjögur og hafa frumlínur 
fjóra bragliði og eru stýfð, en síðlínur hafa þrjá bragliði óstýfða. Endarím er víxlað eins 
og venja er í óbreyttum ferskeyttum hætti; aBaB. Skýringarmynd af bragarhættinum 
gefur sennilega gleggsta mynd af rímunni og hana má finna í Viðauka VI.161 
 Fyrir kemur að áherslulétt atkvæði sé í upphafi braglínu og kallast það forliður 
eins og finna má hér innan sviga í síðasta vísuorðinu:  

Keppa stora kefsar fa 
kvnna hart at reida; 
gilliga logdv Gretti aa 
(ok) giarna villdv hann meida. (V 54) 

                                                   
158  Aðalheiður Guðmundsdóttir, Úlfhams saga, xxii. Sjá einnig aldursflokkun rímna í riti Hauks 
Þorgeirssonar, Hljóðkerfi og bragkerfi, 250–252. 
159 Sbr. „Í elstu rímum eru nöfn rímnahátta ekki nefnd, en smám saman fer þess að gæta og verður 
algengt þegar komið er fram á 16. öld.“ Vésteinn Ólason, Kveðskapur á síðmiðöldum, 329. 
160 Björn K. Þórólfsson. Rímur fyrir 1600, 61. 
161 Skýringarmyndir sem voru til reiðu af bragarháttum rímna sem hér er fjallað um voru fengnar hjá 
Bjarka Karlssyni sem starfar við óðfræðivefinn Braga (bragi.info.is).  
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Ríma IV og V eru ferskeyttar með sama hætti og fyrsta ríman, en í annarri rímu háttar 
öðruvísi til.   

Önnur ríman er samsett úr vísum sem hafa þrjár braglínur og eru þær ortar 
undir ósamhverfum háttum. Vísur þessarar rímu eru ýmist ortar braghent eða valhent. 
Það skýrist af því að endarím er ýmist með stýfðum eða óstýfðum bragliðum. Fyrsta 
vísuorð hefur sex bragliði, en annað og þriðja vísuorð hafa fjóra bragliði. Endabragliður 
hvers vísuorðs er ýmist stýfður eða óstýfður og ríma þeir allir saman: aaa, sem kallast 
samhent. Innrím er í fyrsta vísuorði og er hátturinn þá orðinn frumhentur.162 
 Þriðja ríma er svo stafhent; þar eru fjórir bragliðir í vísuorði sem eru allir 
stýfðir. Þessi háttur þekkist frá því á 14. öld. Í fyrstu rímu koma fyrir vísur þar sem 
rím virðist ófullkomið sé miðað við nútímaframburð, sbr. so:fra (I 4), varla:falla (I 47). 
Eru bæði dæmin til marks um að ritháttur skrifara þurfi ekki að gefa glöggar 
upplýsingar um hvernig orðin voru borin fram og verður nánar um þau tilvik fjallað 
þar sem gefin er stutt mállýsing á rímunum frá 15. öld í kafla 6.5. 

6.4	   Skáldamál	  

Segja má að rímurnar frá 15. öld séu skýrar og auðlesnar að því gefnu að lesandinn hafi 
þekkingu á hefðbundnu skáldskaparmáli rímna. Skáldskaparmálið með sínum 
kenningum og heitum hefur verið notað sem mælistika á aldur rímna og gerir Björn K. 
Þórólfsson grein fyrir því í riti sínu Rímur fyrir 1600 hvernig skáldskaparmálið í 
rímum fjarlægist uppruna sinn í dróttkvæðunum eftir því sem aldir líða og verður „að 
mörgu leyti með sjerstökum hætti“.163  

Það vekur athygli hér hversu hóflega rímnaskáldið nýtir sér stílbrigðið sem 
nefnt var hér að framan og kallast nafnorðsaukningar. Þegar litið er til aldurs 
Kollsbókar og þess sem Björn K. Þórólfsson hefur ritað um þróun þessa stílbrigðis og 
aukna notkun þess eftir því sem rímnahefðin eltist má hugsa sér að hér sé komin enn 
ein vísbending um háan aldur rímnanna. 
 Þegar flokka skal heiti í rímum getur verið úr vöndu að ráða, þar sem sjaldgæft 
orð þarf ekki að vera heiti og algeng orð hafa hugsanlega verið heiti í öndverðu en 
unnið sér með tímanum ríkan sess í tungumálinu og orðið næsta hversdagsleg. Komi 
orð fyrir í upptalningu Snorra Sturlusonar í Skáldskaparmálum er það að sjálfsögðu 
flokkað sem heiti, en einnig er höfð til hliðsjónar Ordbog Finns Jónssonar; finnist orð 
úr Gr15 í henni telst það til heita. Um slíka aðferð má deila en þó má heita nauðsynlegt 
að draga mörkin á milli heita og annarra orða einhvers staðar. Þar sem orðin ‘sveinn’ 

                                                   
162 Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði, 63. Sbr. dæmi 347. 
163 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 86.  
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og ‘drengur’ koma til dæmis ekki fyrir í fyrrgreindum ritum eru þau heldur ekki tekin 
upp í eftirfarandi upptalningu á heitum rímnanna. 
 Heitin í Gr15 eru um 19 mismunandi fyrirbæri, en eru í heild 80. Þessar tölur 
eru teknar saman hér til að auðvelda samanburð á notkun heita í rímum frá 
mismunandi öldum. 
 
Heiti: 
Bardagi:  hildur.   
Bráð:  tafn. 
Bróðir:  lifri.       
Grettir:  Fafnir, Linni, Auglir, Drákon, Gargan, Ófnir, Öglir, Fræningur, Þynnill, 

Sefringur.   
Haf:   gylfur. 
Heilladís: hamingja.      
Hestur: kapall, fákur, klár, vakur. 
Hús:   rann.  
Konur:  snót, brúður, víf, svanni, fljóð, frúr, kvinna, mey.  
Karlmenn:  fyrðar, lýðir, seggir, rekkar, gunnar, arfar, halir, garpar, geirar, bragnar, 

hetja, öld, virðar, þegnar, brjótar, ýtar, höldar, lestar, kappar, skatnar, lofðar, 
þjóð, arfar, kempur, flotnar, gotnar. 

Karlar neikv.:  glópur, bófi, auli, dólgur, fóli, gaur, flagð, trúður, þjófur,164 skræfa, berserkur, 
kefsi.  

Meiðsli: bil.165 
Skáldskapur: hróður, ríma. 
Skip:   búsa,166 skeið, fley, karfi.  
Skjöldur:  rönd. 
Sverð:   skjómi, hjör, gillingur.167  
Tungl:  lúna.  
Úlfur:  gylfrir/gylfri.168     
Vindur:  gönsuður. 
 

                                                   
164 Orðið ‘þjófur’ er ekki í uppflettiriti Finns Jónssonar, Ordbog. Það er þó tekið með í þessari 
upptalningu, þar sem það hefur sama hlutverk og t.d. ‘trúður’, sem er tekið með heitum í uppflettiritinu. 
165 Vísuorðið sem ‘bil’ kemur fyrir í er: „bilv vid alldri at strida“ (V 13.4). Sennilega er orðið hér notað 
sem hk. í merkingunni meiðsli, kviðslit, bilun eða hik, sbr. Íslensk orðabók, 117. Þó er fallbeyging þess 
ekki rétt. 
166 Orðið ‘búsa’ eða ‘búza’ er eitt af þeim orðum sem talin eru hafa borist inn í íslenskt mál frá þýskum 
Hansakaupmönnum eftir fyrsta fjórðung 15. aldar en bein tengsl við kaupmennina munu hafa verið 
takmörkuð til 1425. Önnur orð sem talið er að hafi komið sömu leið eru: ‘partr’ og ‘makt’, sjá nánar Ásta 
Svavarsdóttir og Veturliði Óskarsson, „Annarleg sprek á ókunnri strönd“, 24–5. Kjartan G. Ottósson 
telur að lágþýsk og ensk áhrif hafi orðið meira áberandi en norsk áhrif á ákeðnu tímabili síðmiðalda, sbr. 
„The period from around 1425–1540 may be called the English-Low German era.“ Kjartan G. 
Ottósson, The Icelandic Middle Voice, 166. Sjá einnig Stefán Karlsson, Tungan, 40. 
167 ‘Gillingur’ er Óðinsnafn sem hefur verið nýtt í kenningum um sverð, sbr. ‘Gillings eldur’/’bál’/’glóð’. 
Í þessu samhengi í Gr15 virðist það notað um hespuna sem Grettir læsir dyrunum með á meðan hann 
hleypur á milli húsa að sækja vopn Þorfinns í Háramarsey, sbr. Grettis saga Ásmundarsonar, 66. 
168 Óvíst er hvort orðið ‘gylfri’ er í karlkyni eða hvorugkyni, sbr. Finnur Jónsson. Ordbog, 152. Finnur 
telur orðið afbökun á karlkynsorðinu ‘gylðir’ eða ‘gyldir’ sem þýðir úlfur í skáldlegu máli skv. Íslenskri 
orðabók, 508. Kvk. orðið ‘gylfra’ þýðir ylgur skv. Íslenskri orðabók, 508. Hvorugkynsorðið ‘gylfr’ er 
ritháttur af ‘gjálfur’ og þar með heiti fyrir haf og á ekki vel við á þessum stað í rímunni. Það finnst í vísu 
III 43.3. 
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Rímnahöfundur notar flest heiti aðeins einu sinni. Undantekning frá þessu eru þó 
nokkur heiti yfir karlmenn sem koma endurtekið fyrir. Dæmi um slík heiti eru 
ormsheiti þau sem eiga við Gretti og ókennd heiti um karlmenn, t.d. ‘rekkar’, ‘virðar’, 
‘bragnar’ og ‘seggir’.  

Þegar Grettisrímur frá 15. öld eru lesnar fer ekki hjá því að efasemdir um hvort 
orðasamband sé kenning eða eitthvað annað kvikni í huga þess sem les, enda eru slíkar 
efasemdir þekktar hjá þeim sem rannsaka rímur. Björn K. Þórólfsson tekur dæmi af 
því þegar ógæfa er kölluð bann hamingju en kemst að þeirri niðurstöðu eftir örstutta 
umræðu að slík orðasambönd „eru, ef að er gáð, hugsuð og sett saman svo sem 
kenningar, og er því rjettast að telja þau með kenningum“.169  

Kenningar í Gr15 eru yfirleitt ekki margnotaðar enda var það metnaðarmál 
rímnaskálda að nota kenningu aðeins einu sinni í rímnabálki.170 Karlkenningar eru 
langalgengnastar og eru karlmennirnir oftast kenndir til vopna eða gulls. Þó að mikið 
sé um neikvæð heiti í rímunum er því öfugt farið þegar teknar eru saman neikvæðar 
kenningar um karlpersónur. Reyndar finnst aðeins ein kenning sem á í samhengi 
sögunnar að vera til niðurlægingar fyrir karl (n.t.t. Gretti). Það er kenningin ‘kögra 
meiður’, og getur Finnur Jónsson sér þess til í Ordbog að hún sé notuð í niðrandi 
merkingu um karlmann þótt kvenkenningar sem innibera kögur, s.s. ‘kögra Hlökk’ og 
‘kögra lind’, séu allra góðra gjalda verðar.171 

Þegar skoðað er hvernig rímnaskáld nýta sér kenningar er eitt af því sem vert er 
að hafa vakandi auga með hvort kenningar séu uppistaða myndhverfinga, líkt og þekkt 
er úr dróttkvæðum. Lítið ber á slíku í Gr15, en sagt hefur verið um rímur að þær noti 
arfinn úr dróttkvæðunum á heldur vélrænan hátt, sem sjáist í því sem tapast hefur:  
 

The metaphorical quality is lost, or nearly so, and the amount and frequency of 
wrongly constructed kennings and kenning types increases as the genre develops; all 
the same, a certain creativity always prevails [...].172 

 
Það þarf því ekki að koma á óvart að afbakanir og bjaganir má finna á stöku stað í 
rímunum. Þær hefur Finnur Jónsson útlistað í skýringum sínum í Rímnasafni I, sem 
og í Ordbog. Einnig hefur Björn K. Þórólfsson gert athugasemdir við stöku kenningar 
sem illa fá staðist. Dæmi um slíkt er þegar ranglega er kennt til starfs.  

Í Grettisrímum er maður kallaður hirtir varga og eyðir irpusóta, auðvitað eftir því verki búþegna 
að eyða skaðlegum villidýrum; rjett er að kenna mann til verka sinna, en kenningar sem þessar 
eiga ekki vel við nema hafðar sjéu um bónda, en svo er ekki í Grettlum.173  

 

                                                   
169 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 100. 
170 Davíð Erlingsson, Prose and Verse in Icelandic Legendary Fiction, 387. 
171 Finnur Jónsson, Ordbog, 228. ‘Kögursveina’ er getið í Gylfaginningu, sbr. Snorra-Edda, 53. 
172 Davíð Erlingsson, Prose and Verse in Icelandic Legendary Fiction, 387. 
173 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 96. 



44 
 

Á sama hátt skýtur skökku við þegar rímnaskáld kennir menn sem eru að ferðast um á 
hestum á leið til þings til sjávar: „Briotr sagdi baru ess/bragna eigi þvrfa þess“ (III 
15.1–2). ‘Báru ess’ er vel kunn kenning fyrir skip og á ekki vel við þar sem hún kemur 
fyrir í sögunni, inni í miðju landi. Aðrar misfellur kenninga sem finna má í Gr15 verða 
ekki tíundaðar hér, heldur eru þær einungis nefndar í þeim tilgangi að varpa ljósi á að 
þegar á 15. öld er rímnaskáld hvorki óskeikult né ofurnákvæmt þegar kemur að notkun 
skáldskaparmáls úr dróttkvæðri hefð.  
 Í eftirfarandi upptalningu hefur stafsetning kenninga verið samræmd til 
nútímamáls og í þeim tilvikum þar sem kenning er mynduð af nafni forns norræns 
goðs, jötuns eða dvergs eða annarra persóna úr Skáldskaparmálum Snorra-Eddu fær sá 
hluti stóran upphafsstaf. Einnig eru allar orðmyndir settar í nefnifall eintölu. Sé 
kenning endurtekin er það auðkennt með (x) næst á eftir kenningunni en ekki er getið 
um fjölda endurtekninga. Kenningarnar eru um 24 fyrirbrigði, en þær eru 200 alls. 
 
Mannkenningar Gr15 skiptast í eftirfarandi undirflokka: 
 
Til vopna: álma spillir, álma Týr (x), bauga Týr, beitir ríta, beitir sverða, brjótur randa, 
brjótur skjalda, darra viður, elir ríta, eyðir saxa, eyðir stáls, fálu sótu lestir, fetla hængur, 
fleina rjóður, fleina Týr, fleina viður, fleygir ríta, geira meiður, geira rjóður (x), geira Ullur, 
greiðir fetla linna, hjörva Týr, hjörva Ullur, hristir fleina, hristir glófa,174 hristir hildar blyss, 
hræfa teina brjótur, kesju raftur, kesju Þór, laufa þundur, lestir teina, lundur barða, lundur 
branda, lundur sverða, málma meiður, meiðir ríta, randa Týr, sveigir brynju flagða, sveigir 
fleina, skífir randa, skjalda viður, stála Týr, stýfir unda skessu, sveigir branda, tjörgu hlynur, 
tjörgu meiðir, vígglaðs þinga stefnir, vopna ruður, vopna lundur, vopna þollur, vopna 
þundur, örva meiður (x), örva spennir, örva viður, örva þundur. 
 
Til gulls: bauga meiður (x), bauga Njörður, bauga raptur, bauga spennir, bauga Týr (x), 
bauga viður, bauga vörður, brjótur báru blossa, brjótur bellings sveita, brjótur bríma fens, 
brjótur orma valla, eyðir elda brims, eyðir frænings hlunna, eyðir grafnings stræta, eyðir 
Hrímnis tals, eyðir orma setra, eyðir sauðungs spjalla, fleina meiður, hringa meiður, fleygir 
eisu brunna, fleygir grafnings hlíða, frænings stettir, fenju meldurs fleygir, laufa lundur, lestir 
foldar dróma, meiðir Fáfnis bryggju, menia yggur, mýgir mens, seima lundur, seima brjótur, 
seima viður, seima Þór, Skrímnis seims skelfir,175 sveigir sófnis láða, veitir nöðru granda, 
veitir orma sanda, veitir spanga (x).  
 
Mannkenningar til annars: ása tiggi,176 báru ess bragnar, benja seiða bragnar, fæðir vargs, 
Grundar hængur, gæðir gríðar faxa, hirtir varga, hristir Ægis bríka, meiðir gerða, rjóður 
ylgjar blóma,177 Skrýmir letra, sveigir siglu hesta, vinir horna. 
                                                   
174 Skv. Ordbog er það einstakt að kenna mann til hanska, sjá Finnur Jónsson, Ordbog, 138. 
175 Hér virðist kenning samansett úr nöfnum tveggja persóna sem koma fyrir í Skáldskaparmálum 
Snorra-Eddu; annars vegar jötunsins sem engin vopn bitu á, Skrýmis (ritað Skrýmni í Rímnasafni I), og 
hins vegar Skelfis, herkonungs sem var ættfaðir Skilfinga. Endurtekningar gætir með þessar tvær 
persónur innanborðs, en þó hefur áður verið rakið hvernig Skelfir missti snemma tengsl við upprunann 
og varð almennt heiti um karlmenn. Kenningin er um þá persónu sem bað rímnaskáldið að yrkja rímur 
af Gretti og hlýtur því að eiga að vera í henni ákveðin upphefð fyrir viðkomandi verkbeiðanda.  
176 ‘Ása tiggi’ merkir konungur ása og er þar átt við Óðin. Í Gr15 virðist þetta eiga við um óbreytta menn 
(II 59.1). 
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Kvenkenningar: 
auðar brík, bauga Eir, bauga Hlín, bauga norn, falda skorð, grund seims, gullhlaðs Gná, 
gullhlaðs selja, hringa ná, hringa norn, kögra hlökk, seima þöll, silki grund, tvinna jörð, seima 
Bil, veiga gátt, veiga Gná.  
 
Kvenkenningar eru mun fátíðari en karlkenningar, enda koma karlmenn mun meira 
við sögu. Meðal kvenkenninga eru mest áberandi kenningar til skarts og klæða eða 
klæðagerðar. Það er áberandi að karlkenningarnar í rímunni standa gjarnan saman af 
höfuðorði sem komið er af sagnorði sem lýsir hreyfingu, s.s. ‘sveigir’, ‘brjótur’, 
‘fleygir’, ‘skýfir’, ‘hristir’, ‘veitir’. Slíkar sagnir eru ekki nýttar við smíði kvenkenninga. 
Þar vísa kenniorðin gjarnan í skart og höfuðorðin tengjast frekar jörð, gátt, tré og brík 
og gefa þannig staðbundna eða kyrrstæða mynd.  
Aðrar kenningar en þær sem tengjast körlum og konum sögunnar eru: 
Ástarbrögð:  Venris lát. 
Bardagi:  fleina mót (x), Högna sveipur, odda messa, vopna hark, vopna skak. 
Blóð:  benja lútur, benja sær. 
Brjóst:   ljóða salur, óðar salur. 
Eldur:   ellris voði.     
Graftól:  grundar sax.         
Guð:   hlýrna gramur.  
Gull:  Hafla spjöll, linni jarðar, báru glæður,178 Fenju meldur,179 bauga sveiti, 

Draupnis sveiti, frænings hauðr, Fáfnis múr, Iðja tal, brími Hlés, ormvangs 
hlíð, nöðru grundir, Góins beður, orma ból, hraunþveings múr, jötna róma. 

Haf:  síldar heimur, styrjar beður, fiska láð, laxa hlíð, síldar ból, fiska lútur, 
hækings jörð.   

Hestur:  gjarða hreinn. 
Hjálmur:  Solla sveipur.  
Hugur:  Gneipar vindur, Gríðar þeyr. 
Höfuð:  heila hauður, heila hellir, ennis stallur, Ægis hjalli. 
Ís:   lindar þak.     
Land/eyja:  Selju band, Þundar frú, Ónars mey, Óðins kvon.  
Skáldskapur: Báleigs beðja kaup, Bellings eikja, Boðnar brosmu heimur,180 Dáins fley, 

Fráríðs fundur, Gunnlaðar góma lá, hróðrar malt, Iðja skraf,181 Lyngva 
knör.  

                                                                                                                                                 
177 Finni Jónssyni finnst ‘rjóður ylgjar blóma’ vera ósannfærandi kenning og telur hann líklegra að þar 
hafi átt að vísa til rauðra góma ylgjarinnar frekar en blóma. Sjá nánar Finnur Jónsson, Rímnasafn I, 101. 
178 Kenningin ‘báru glæður’ er ekki meðal þess sem talið er upp í Ordbog Finns Jónssonar. Af samhengi 
sögunnar má ráða að kenningin sé um „aðra fémuni“ sem sagan greinir frá, sbr. Grettis saga 
Ásmundarsonar, 50. Orðið ‘glæður’ á sér samheitið ‘glóð’ og er meðal orða sem talin eru upp í umfjöllun 
um gullkenningar í riti Björns K. Þórólfssonar, Rímur fyrir 1600, 160. 
179 Orðið ‘meldr’ vísar til mjöls. Kenningin er um gull, skv. Finnur Jónsson, Ordbog, 262. 
180 Finnur Jónsson er í Ordbog óviss um hvernig kenningin ‘boðnar brosmu heimur’ er hugsuð, þar sem 
brosma er aðeins þekkt sem orð yfir fiskitegund, sbr. Finnur Jónsson Ordbog, 44. Hins vegar kemur 
fram í rannsókn Björns K. Þórólfssonar að með tímanum hafi kenningar um hafið í auknum mæli haft 
kenniorð sem vísaði til sjávarlífvera, sbr. Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 108. Kenningin er engu 
að síður sérkennileg. 
181 ‘Iðja skraf’ og ‘Iðja tal’ eru hvorar tveggja kenningar sem vísa til skáldskapar sem gulls, sbr. frásögnina 
af Iðja í Skáldskaparmálum Snorra-Eddu, 81.  
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Skip:  hlunna dýr, stýris björn, Ægis hreinn, sjávar naður, sunda naður, flæðar 
hrafn. 

Steinn:  foldar bein. 
Tröllskapur:  gýgjar art.  
Vetur:   nöðru galli.        
Vopn:  Gillings eldur, Högna feldur, hjalta linni, rótar grand, linda kerti, benja 

kólfur, Kjalars halla vermir.   
Öxi:   skjalda gýgur, hamar tröll, eyðir Irpu sótu. 
 
Hér er ekki ráðrúm til að telja upp allar nafnorðsaukningar og eignarfallsumritanir 
sem kunna að finnast í Grettisrímum frá 15. öld, en þó má nefna þessi orðasambönd:  
 
Krása val = krásir (III 10.3), hróðrar korn = hróður (IV 1.3), fræða partur 182= fræði 
(IV 2.1), galdra iðja = galdrar (IV 18.4), grimmdar hót = grimmd (IV 38.1), hyggju steinn 
= hyggja (IV 41.1), vỏttur slens = slen (I 33.1), vizku máttur = viska (II 2.1), heiftar eldur 
= heift (V 2.3), hryggðar klútur = hryggð (V 36.1), óðar par = óður/ríma (V 6.1). 
 

6.5	   Stutt	  mállýsing	  

Við aldursgreiningu fornra texta eru ekki aðrar leiðir færar en að skoða elstu 
varðveittu handrit þeirra. Hugsanlega er minnst á viðkomandi texta í öðrum fornum 
heimildum og getur það reynst hjálplegt. Við aldursgreiningu handrita er svo leitað 
eftir vísbendingum í máli, stafsetningu og leturgerð sem benda til þess hvenær og hvar 
handritið var skrifað og eru einkennandi fyrir ákveðið árabil í málsögunni. Við 
aldursgreiningu á Kollsbók, þar sem elstu rímur af Gretti Ásmundarsyni er að finna, 
hefur Ólafur Halldórsson gaumgæft málfar og stafsetningu, auk þess að horfa til 
leturgerðar skrifarans.183 Hér er ekki ráðrúm til að skoða Kollsbók sjálfa heldur er 
vísað í þann texta rímnanna sem prentaður er í útgáfu Finns Jónssonar í Rímnasafni 
I.184 Af augljósum ástæðum mun því ekki fjölyrt um leturgerð skrifarans eða tilurð og 
frágang handritsins sem handverks.  
 Í Rímnasafni I hefur Finnur þann hátt á að skáletra þar sem hann hefur út frá 
eigin hyggjuviti leiðrétt textann. Þá er í aðaltextanum skrifað „seims“, en neðanmáls 
kemur fram úr hverju er leiðrétt: „seims rett. fra eims“.185 Ýmsir fyrirvarar þurfa að 
vera á athugun á málfari í Gr15, þar sem ekki kemur fram hvar útgefandinn leysir úr 
böndum og hvar styttingar eru skrifaðar að fullu. Í prentaða textanum er t.a.m. að 
finna rímorðin „reckvʀ“ og „þeckr“. Þar sem rithættir með og án stoðhljóðs koma fyrir 
í Gr15 má telja það til marks um að rímurnar hafi verið skrifaðar á 15. öld, sem kemur 

                                                   
182 Orðið ‘partr’ er eitt af þeim orðum sem talið er að borist hafi inn í íslenskt mál með þýskum 
kaupmönnum á seinni hluta 15. aldar. Sjá nánar Ásta Svavarsdóttir og Veturliði Óskarsson, Annarleg 
sprek á ókunnri strönd, 24. 
183 Ólafur Halldórsson, Inngangur, xix–xxij. 
184 Rímnasafn I, 43–104. 
185 Rímnasafn I, 43. 
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heim við aldur handritsins.186 Þó verður að hafa fyrirvara, þar sem ekki er auðsætt hvar 
er leyst úr böndum, hafi skrifari bundið ‘-r’/‘-ur’ endingar með uppskrifuðum titlum í 
lok orða. Þegar leitað er frekar upplýsinga um endingar veitir Ólafur Halldórsson 
þessar upplýsingar: „Í endingum er -ur fyrir eldra -r mjög oft bundið, en mýmörg 

dæmi eru þess að -ur sé skrifað fullum stöfum, en aldrei -r.“187  
Sömu annmarkar eru á miðmynd sagnorða sem með tímanum breyttust frá  

-‘usk’ > -‘ust’.188 Í þeim tilvikum er oftast prentað -‘azt’, sem ekki er augljóst hvernig 
kom fyrir í handriti Kollsbókar. Ólafur greinir frá því í ljósprentuðu útgáfunni á 
Kollsbók að miðmyndarending sé -zt með einni undantekningu; -z.  

 Nokkur fornleg einkenni eru á máli Grettisrímna frá 15. öld. Björn K. 
Þórólfsson hefur bent á að fornar orðmyndir hafi gjarnan sett svip sinn á stíl rímna, og 
væru sumar af þeim „sennilega horfnar úr mæltu máli áður en rímnagerð hófst“.189 Í 
fyrstu fimm rímum Gr15 rekumst við á fornlega rithætti nokkuð víða. Þess skal þó 
gætt að ekki er vitað með vissu hversu gamlar rímurnar eru í raun. Haldbesta 
aldursviðmiðið er framangreind aldursgreining á Kollsbók, elsta handritinu sem 
Grettlur finnast í. Hér verður litið á nokkur einkenni málsins, en út frá þeim 
einkennum má svo freista þess að greina aldur rímnanna. 

Svo virðist sem skrifari Gr15 hafi gert greinarmun á kringdu og ókringdu [i] og 
táknað það fyrrnefnda með y. Ólafur Halldórsson segir táknið tvenns konar, bæði það 
sem líkist límingi af i+j og einnig „af þeirri gerð sem líkist venjulegu prentleturs y“.190 
Hann segir einnig að hljóðunum [i] og [y] sé haldið aðgreindum, eina undantekningin 
sem hafi fundist sé „‘filan’ (= fýlan) 18v, 29 og er að líkindum pennaglöp“.191 Ekki er 
víst að Ólafur teldi pennaglöpum um að kenna hefði hann komið auga á vísuorðið „firi 
jllum bavga meidi“ (IV 21.4), en slíkt er þó fáséð. Hreinn Benediktsson hefur bent á að 
þótt finna megi í stafsetningu vísbendingar afkringingar y þegar á 13. öld eigi hið 
almenna samfall sér stað frá 15. öld, aðallega þó á þeirri 16. og var loks um garð gengið 
einhvern tímann á 17. öld. 192 Af þessu mætti draga þær ályktanir að rímurnar af Gretti 
hafi verið ortar snemma á 15. öld, hugsanlega stuttu eftir 1425, þótt elsta uppskrift 
þeirra í Kollsbók sé aldursgreind til loka aldarinnar. Óvarlegt er þó að álykta 

                                                   
186 Sjá nánar ítarlega rannsókn á stoðhljóðinu: Haukur Þorgeirsson, Hljóðkerfi og bragkerfi, 129 og áfram. 
187 Ólafur Halldórsson, Inngangur, xxj. 
188 Sjá nánar um þróun miðmyndarendingar í íslensku: Kjartan G. Ottósson, The Icelandic middle voice, 
107 og áfram.  
189 Björn K. Þórólfsson. Rímur fyrir 1600, 230. 
190 Ólafur Halldórsson, Inngangur, xix. 
191 Ibid., xx. 
192 Sjá nánar Hreinn Benediktsson, Linguistic Studies, Historical and Comparative, 215–222.  



48 
 

afdráttarlaust um aldur rímnanna í ljósi þess hversu margt er órannsakað um hvernig 
afkringing y breiðist út um landið.193 

Nafn Ásmundar, föður Grettis, er gjarnan endingarlaust í nefnifalli, sbr. 
„Asmund hirti eckj vm þann/orfa Þvnd en merka“ (I 12.3) og „Asmund talar vid 
Grettj þat“ (I 14.1). Svo kann að virðast sem eftirfarandi vísuorð hafi rétta fallbeygingu 
nafns Ásmundar: „Ásdis het sv avdar brik,/Asmund hafdi fengit“ (I 9.1–2) en í ljósi 
þess að konur voru gefnar (giftar) og karlar fengu kvenna (kvæntust) er hægt að slá því 
föstu að Ásmundur hafi fengið Ásdísar, en ekki öfugt og því sé þarna enn eitt dæmið 
um það sem virðist vera endingarlaus beyging nafnsins.194 Endingarlaus sérnöfn í 
nefnifalli koma fyrir áhrif frá norsku og hafa flokkast með svokölluðum 
„norvagismum“,195 sem taka að birtast með áberandi hætti í handritum skrifuðum á 
Íslandi á 14. öld, en hverfa svo við það að tengsl landanna rofna fyrir 1540. Þá voru 
þegar komin önnur áhrif til skjalanna, en Kjartan G. Ottósson hefur kallað tímabilið 
frá 1425–1540 ‘enska og lágþýska tímabilið’ með vísan til áhrifa sem bárust frá þessum 
löndum með auknum siglingum. Sumir af þessum „norvagismum“ reyndust þó endast 
í íslensku máli vel fram á 17. öld. Reyndar áttu þessi áhrif frá norsku betra með að lifa 
af í kveðskap en á mörgum öðrum sviðum tungumálsins.196  

Stefán Karlsson hefur talið upp fjölmargar birtingarmyndir í grein sinni „Om 
norvagismer i islandske håndskrifter“ og nefnir „3. pers. former for 1. pers. af verber í 
præs. ind og nom. ‘mann’ for ‘maðr’ især i sammensætninger.“197 Slíkar orðmyndir 
finnast í Gr15: „Hafa skal þann enn heimski mann kvað hrister fleina“ (II 32.1) og 

„Afrekx mann at epter rann er þa reidr“ (II 43.1).198 Björn K. Þórólfsson fjallar í 
rannsókn sinni á íslenskum orðmyndum um þessa sérstöku mynd orðsins ‘maðr’ og 
telur hana hafa verið notaða í daglegu máli og að hún hafi haldist langt fram yfir 1500, 
og verið algeng á 16. og 17. öld.199  

Í Gr15 ber nokkuð á bókstafnum c, sem framan af var notaður til jafns við k. 
Talið er að notkun stafsins í íslenskum handritum hafi farið minnkandi eftir því sem á 
leið 13. öldina. Þegar á 14. öld er c orðið sjaldséð nema til að tákna langt k í ck-

                                                   
193 Sjá nánar Guðvarður Már Gunnlaugsson, Um afkringingu á y, ý og ey, 120–21. Ein af niðurstöðum 
hans var sú að afkringingin hófst á Norðurlandi vestra, sennilega í Húnavatnssýslu, og breiddist þaðan 
út en náði ekki til allra héraða landsins fyrr en seint og um síðir. 
194 Sérnöfn koma gjarnan fyrir endingarlaus í nf. í gömlum rímum, sbr. Vargstökur og Griplur. 
195 Stefán Karlsson, Om norvagismer i islandske håndskrifter, 174–187. Sjá einnig Stefán Karlsson, 
Tungan, 53–54. 
196 Kjartan G. Ottósson, The Icelandic Middle Voice, 169. Þar segir m.a.: „In fact, it is clear that certain 
Norwegianisms, including umlautless forms of the type hand for hönd, enter into the style of rímur 
during their formative period in the 14th century.“ 
197 Stefán Karlsson, Om norvagismer i islandske håndskrifter, 186. 
198 Leturbreytingar á nafni Ásmundar og orðinu maður eru EMJ.  
199 Björn K. Þórólfsson, Um íslenskar orðmyndir á 14. og 15. öld, 27 og 86.  
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samstöfuninni.200 Dæmi um slíka notkun á c má finna í Gr15 í orðunum „reckvʀ“: 
„þeckr“ (I 10.1 og 3), „stock“ (I 36.3). Stafurinn c var þó ævinlega notaður þegar tákna 

átti rómverskar tölur og við ritun erlendra orða. Í Gr15 er stafurinn c nokkrum sinnum 
notaður til að tákna ‘z’ og ‘s’-hljóð, t.d. í „ancar“ (I 45.1) og „kallcar“ (I 32.4). 
Sambærilega notkun stafstáknsins c má finna víðar hjá þessum skrifara en Ólafur 
Halldórsson segir þetta stafsetningareinkenni vera eitt helsta sérkenni hans.201 Auk 
þess táknar c hjá skrifaranum ‘k’-hljóð í „mic“ (I 1.2 og I 38.4), „toc“ (I 34.1) og „tecr“ (I 

46.3). Þó er mun algengara að skrifað sé k í rímunum og óvíst hvort draga megi 
nokkrar ályktanir um aldur rímnanna af þessu, þó að ljóst megi vera að á 15. öld var 
algengast að nota k þar sem áður hafði verið notað c.  

Finna má hásteflinga í Gr15, en aldrei þar sem þeir gegna hlutverki sem 
tvöfaldur samhljóði. Þennan rithátt má finna í handritum frá 12. og 13. öld og talið er 
að megi rekja hann til áhrifa frá Fyrstu málfræðiritgerðinni202 sem er afsprengi ónefnds 
málfræðings er var uppi á 12. öld. Á 15. öld virðist áhrifanna hins vegar ekki gæta 
lengur.203 Þar sem notkun hásteflinga í Gr15 er óregluleg er tilvist þeirra í handritinu 
varla nýtileg til að draga af henni ályktanir aðrar en þær að skrifari hafi séð slíka skrift 
og leiki eftir við ritun Kollsbókar.  
Rím sem við fyrstu sýn virðist bjagað, eins og „so“ : „fra“ ([svᴐ:] : [frᴐ:]) kemur fyrir 
snemma í rímunum (I 4.1–3).204 Önnur dæmi um slíkt rím er: „aa“ : „fa“ : „svo“ (II 
7.1–3), „voda“ : „nada“ (IV 16.2–4 og V 33.1–3), „rada“ : „voda“ (IV 20.2–4). Dæmin 
fela í sér vitnisburð um breytingar sem áttu sér stað í íslenskunni alllöngu fyrir 
ritunartíma Kollsbókar: tvíhljóðun langa sérhljóðans á ([a:] > [au]), sem mun hafa 
hafist á 12. öld. Þó varð tvíhljóðunin ekki í öllum tilvikum, undanskilið er ef á kom 

beint á eftir v, þá hélt á sínu forna hljóði [ᴐ]. Í kjölfarið á tvíhljóðun á þróaðist vá > vo 
og ritháttur algengra orða breyttist. Sem dæmi má nefna váði > voði, svá > svo.205 
Hreinn Benediktsson telur að þessarar breytingar, vá > vó > vo, fari fyrst að sjá stað í 
stafsetningu snemma á 14. öld.206 Í dæmunum úr Gr15 má sjá að alls staðar þar sem 
sérhljóði kemur strax á eftir v er komið o í stað á. Skýringin liggur í því að stafsetning 

                                                   
200 „[...] sumir skrifarar notuðu k einkum í framstöðu en c í innstöðu og bakstöðu og á 14. öld varð k 
ríkjandi k-tákn.“ Stefán Karlsson, Tungan, 38. 
201 Ólafur Halldórsson, Inngangur, xx. 
202 Sjá nánar um notkun upphafsstafa í The First Grammatical Treatise, 90. 
203 Stefán Karlsson, Tungan, 52. 
204 Þó að ekkert v sé að finna í ritun orðsins so í þessu tilviki er augljóslega um orðið svo að ræða (fyrr 
svá). Orðið er stafsett svo síðar í rímunum. 
205„Etv. hefur vó verið millistig í þróuninni og a.m.k. hefur sérhljóðið einlægt verið langt fram að 
hljóðdvalarbreytingu.“ Svo segir í grein Stefáns Karlssonar, „Tungan“, 26. „Fornar orðmyndir með vá 
eru lengi notaðar jafnframt hinum venjulegu miðaldamáls myndum með vó, ýmist er sagt vár eða vór, 
vátt(u)r eða vótt(u)r o.s.frv.“ Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 230.  
206 Hreinn Benediktsson, Linguistic studies, historical and comparative, 231. Sjá einnig Stefán Karlsson, 
Tungan, 26. 
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hljóða með á breyttist ekki þrátt fyrir tvíhljóðunina. Hins vegar breyttist stafsetning 
orða sem áður höfðu vá. Hætt var að tákna [ᴐ] á eftir v með á og farið að tákna það 

með ó eða o. Í lok 15. aldar er vo orðin algengasta ritun hljóðsins sem áður var táknað 
með vá. Þegar hið ófullkomna rím er skoðað í þessu ljósi má ljóst vera að rímið „so“ : 
„fra“, myndi hljóma nokkurn veginn eðlilega í eyrum þeirra sem á hlýddu.207 
 Þegar leita skal vísbendinga um aldur handrits hafa nýjungar í málinu ekki 
síður þýðingu en gömul einkenni, sem geta verið lengi að hverfa alveg úr ritmáli. Í 
Rímnasafni I er til dæmis aldrei prentað ð, þar sem engin dæmi eru um notkun 
staftáknsins í íslenskum miðaldahandritum, nema á tímabilinu 1225‒1375. Í Kollsbók 
virðist staftáknið ð því alveg horfið úr ritmáli og kemur það heim og saman við ætlaðan 
ritunartíma rímnanna.  
 Á 14. öld tók að bera á ritaðri táknun framgómmælts framburðar í orðum með 
æ og ö. Fjölmörg dæmi um slíka ritun má finna í Gr15, sbr. „giorezt“ (I 3.1), „kior“ (III 

38.2).208 Þróun sem varð á 15. öld er einnig augljós af lestri Gr15 í Rímnasafni I, en þá 
var farið að tákna framgómmælt hljóð á undan e í auknum mæli.209 Er sá ritháttur 
ríkjandi í Gr15, sbr. „hier“ (III 15.4), „sier“ (I 34.1), „þier“ (I 34.2). Eitt dæmi finnst um 
ritháttinn „Her“ (III 28.1) fyrir ‘hér’. 

Af þeim vísbendingum sem finna má í þeim texta Grettisrímna sem birtist í 

Rímnasafni I (og við mjög lauslegan samanburð við ljósprentaða útgáfu Kollsbókar) 
um aldur málfars Gr15 má telja að þær hafi verið ortar á 15. öld og er þá tekið tillit til 
táknunar framgómmælta hljóðsins, fjarveru ð og merkingarleysis lítilla hástafa, auk 
frjálslegrar notkunar á staftákninu c og ritháttarins vo í stað eldra vá. 

6.6	   Efnistök	  höfundar	  

Líkt og önnur rímnaskáld í árdaga rímnahefðarinnar valdi sá sem orti Grettlur hvað af 

efni Grettis sögu Ásmundarsonar rataði í rímurnar og hverju skyldi sleppt. Fyrstu 
kynslóðir rímnaskálda virðast, að sögn Björns K. Þórólfssonar, hafa verið nokkuð 
frjálsar í þessum efnum og stytta rímnaskáld mjög oft „sögur þær, er þau kveða eftir. 
Svo er oftast gert í elstu rímum, og stundum til mikilla muna“.210 Höfundur Gr15 valdi 
aðeins einn hluta sögunnar til að yrkja út frá og lét þar við sitja. Velta má fyrir sér 

                                                   
207 „[…] one must bear in mind that after the diphthongization of á to [au] there existed no longer any 
fully regular rhyme with the long [ᴐ:] in the combination vá (other than this combination itself). Hreinn 
Benediktsson, Linguistic Studies, Historical and Comparative, 236.  
208 Stefán Karlsson, Tungan, 51. 
209 Að sögn Stefáns Karlssonar voru framgómmælt k og g örsjaldan táknuð sem ki og gi á undan e á 14. 
öld. Eftir aldamótin 1400 varð þessi ritháttur algengari, sbr, ‘giefa’, ‘kiemur’. Stefán Karlsson, Tungan, 
51 og 55. 
210 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 241. 
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þeim möguleika að ort hafi verið mun lengra inn í söguna, en að sá hluti hafi glatast. 
Af einstakri yfirsýn hefur Björn K. Þórólfsson svarað slíkum vangaveltum með þessu:  
 

Þegar nú um svona marga rímnaflokka er að ræða, sem falla niður einmitt um það bil, 
sem skil verða í sögunum, kemur ekki til mála, að það sem rímurnar ná styttra en 
sögurnar, sje nærri altaf því um að kenna, að týnst hafi úr handritunum.211 

 
Hér er því gengið út frá því að Grettlur eins og þær eru varðveittar í Kollsbók séu 
óskertar og mjög nálægt því sem rímnaskáldið vildi bera fram fyrir áheyrendur sína.  

Þegar í fyrstu rímu gefur skáldið í skyn að bók með sögunni af Gretti hafi 
verið höfð til hliðsjónar eins og rakið var framar; „giorir so bokin jnna“ (I 15.4). Hér 
verður þess ekki freistað að finna út hvaða texta rímnahöfundur hafði til hliðsjónar,212 
heldur skoðað hvort hægt sé að líta á rímurnar sem sjálfstætt sköpunarverk, jafnvel 
listaverk. Hér þarf að svara spurningum á við þá hvort skáldið hafi tekið margar 
sjálfstæðar ákvarðanir við samsetningu rímnanna, og þá í hve miklum mæli. Er þá átt 
við ákvarðanir sem ýmist eru byggðar á hugarflugi, listfengi og smekk skáldsins, auk 
tísku þess tíma sem rímurnar eru ortar á. Hvað segja ákvarðanir skáldsins okkur um 
aldarfarið? Og hvað segir skáldið sjálft berum orðum um aðstæður sínar og 
samferðamanna sinna? 

Þau efnisatriði sem rímnahöfundur hefur valið að segja frá eru að stærstum 
hluta um Gretti og hetjudáðir hans. Hann verður þó engu síður sakamaður í rímunum 
þegar hann er dæmdur í fyrsta sinn og fer dæmdur maður til Noregs. Grettir fær að 
vísu eins konar uppreisn æru í rímunum þar sem hann sýnir af sér slíka hreysti við 
tvenns konar átök, fyrst þegar hann nær gullinu úr haug þeim er gamli Kár dvelur í 
afturgenginn, en síðar við að verja kvenfólkið á bæ Þorfinns Kárssonar fyrir ágengum 
berserkjum. Þrátt fyrir að sekt hans sé augljós, enda drap hann Skeggja af litlu tilefni, 
er Grettir óskoruð hetja frásagnarinnar. Skipting rímnanna í efnisþætti er gróflega á 
þessa leið, til samanburðar við þá kaflaskiptingu sem finna má í útgáfu Íslenzkra 
fornrita á Grettis sögu Ásmundarsonar: 

 
Gr15  EFNISÞÆTTIR     KAFLAR Í ÍF 
 

I. Kynning á persónum; bernskubrek Grettis s.s.    XIV 
kjúklingadráp; bakstrokur og kynning á Kengálu.  

II. Meðferð Grettis á Kengálu; leikar með     XIV–XVI 
Vesturhópsmönnum og Auðuni; Þorkell krafla fer  
ríðandi með Gretti til þings. 

                                                   
211 Ibid., 239. 
212 Eldri fræðimenn, s.s. Finnur Jónsson og Björn K. Þórólfsson, hafa talið Grettlur skyldastar þeirri 
Grettis sögu Ásmundarsonar sem finna má í skinnbókinni AM 556a, 4to (C). Björn K. Þórólfsson, Rímur 
fyrir 1600, 341–2. 
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III. Baráttan við Skeggja um nestismalinn;              XVI–XVII 
samið um bætur og sekt; Grettir sendur út á skipi Hafliða; 
þras skipverja við Gretti; lending í Háramarsey. 

IV. Kynni af Þorfinni og Kár og Auðuni í Háramarsey;           XVIII–XIX 
haugganga Grettis; kynning á öðru búi Þorfinns. 

V. Jólin með konu Þorfinns; viðureign Grettis við berserki   XIX 
 

Rímnaskáldið hefur brag sinn á að segja frá Ásmundi sem „setti aa Biargi bv“ (I 6.3). 
Við tekur stutt lýsing á aðstæðum hans og fjölskyldu og er röðin á börnum hans 
fjórum sú sama í rímunum og sögunni. Reyndar ómakar rímnahöfundur sig hvorki 
við að nafngreina systur Grettis, né tiltaka hverjum þær voru giftar og er það í anda 
þess sem komið hefur fram um smekk rímnahöfundar fyrir karlmannlegum 
hreystiverkum. Ætlunarverk skáldsins kristallast í þessum orðum: „seium helldr af 
barv blossa/briot er for at geyma hrossa“ (II 4.2–3). 

Þegar gerðar eru stikkprufur um hversu vel ríma og saga haldast í hendur hefur 
oft verið byrjað á að bera saman tölulegar upplýsingar og nöfn til að sjá hvernig slíkt 
heldur velli á milli mismunandi útgáfna af einni og sömu sögu.213 Í Grettis sögu 

Ásmundarsonar og Gr15 er tekið fram að söguhetjan hafi alist upp að Bjargi, fyrsta 
áratuginn, eða þar til Grettir „fulla hafdi fiora ok sex/fengit nodru galla“ (I 16.3–4). 
Skáldið er ekki ævinlega svo trútt tölulegum upplýsingum sögunnar. Áhugavert 
ósamræmi er á milli sögu og rímna í kaflanum sem segir frá sjóferð Grettis með 
Hafliða og áhöfn hans. Þar er notuð tala til að mæla hversu margra manna maki 
Grettir reynist þegar hann loksins fæst til að aðstoða skipsfélaga sína við sjávar-austur: 
„Svá segja sumir menn, at átta jósu þeir við hann,“ segir í Grettis sögu 

Ásmundarsonar.214 Í rímunum er dregið úr og sagt að Grettir ausi aðeins á við sjö 
(„sey“): „alma spillir eys við sey,/vpp var avsit þeira fley“ (III.54.3–4). Sennilega hefur 
rímnahöfundinum þótt meira um vert að láta vísuna ríma en að greina frá nákvæmlega 
sömu tölu og sagan. 

Samhljómur er í mannlýsingum á helstu persónum í upphafi frásagnar í sögu 
og rímum. Vísurnar sem lýsa Gretti eru þrjár (I 12.–14.) og þar kemur fram að hann 
var beldinn í bernsku, fár í lyndi og prettvís. Ekki var hann knár í uppvexti en einkar 
andlitsfríður, með væn augu, rautt og sítt hár. Einnig kemur fram að Ásmundur hirti 
ekki um hann en móðir hans elskaði hann mjög. Sagan lýsir aftur á móti Gretti svona:  

Annan son áttu þau, er Grettir var kallaðr; hann var mjǫk ódæll í uppvexti sínum, 
fátalaðr ok óþýðr, bellinn bæði í orðum ok tiltekðum. Ekki hafði hann ástríki mikit af 
Ásmundi, fǫður sínum, en móðir hans unni honum mikit. Grettir Ásmundarson var 

                                                   
213 Lavender, Whatever Happened to Illuga saga Gríðarfóstra?, 231.  
214 Grettis saga Ásmundarsonar, 55. 
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fríðr maðr sýnum, breiðleitur ok skammleitr, rauðhærdr ok næsta freknóttr, ekki 
bráðgǫrr, meðan hann var á barnsaldri.215 

 
Áhugavert er að rímurnar nefna ekki að Grettir hafi verið breiðleitur, stuttleitur og 
freknóttur, en bæta við að hann hafi verið fagureygður og síðhærður. Af þessum stutta 
samanburði má vera ljóst að handbragð skáldsins á 15. öld sýnir sig í rímunum.  

Til að byrja með sleppir rímnaskáldið öllum ættartölum og staðarnöfnum sem 
þvælast fyrir framvindu sögunnar. Skipskaði sem sagt er frá í XVIII. kafla Grettis sögu 

Ásmundarsonar hvar „týndisk […] mikit góz“ er ekki nefndur í rímunum, né heldur 
Eiríkur jarl Hákonarson, sem stuttlega er sagt frá í upphafi XIX. kafla sögunnar. Ættu 
þessi dæmi að nægja til að sýna fram á viðhorf skáldsins til heimildar sinnar, þ.e. að 
honum sé frjálst að víkja frá sögunni í einstökum atriðum, og þá væntanlega fyrst og 
fremst í þeim tilgangi að trufla ekki rennsli hinnar rímuðu frásagnar með óþörfum 
staðanöfnum og aukapersónum. Sennilega býr þó meira undir en umhyggja fyrir 
rennsli bragsins, því að myndræn lýsing á hetjunni er greinilega fegruð í rímunum og 
smekkur rímnaskáldsins fyrir sögupersónum og frásögnum segir til sín. 

Nokkur örnefni eru tilgreind í Gr15. Í einu tilviki er engu líkara en að 
höfundur hafi gleggri upplýsingar en sá er setti Grettis sögu Ásmundarsonar saman: 

Ei skal leingr eflazt fengr asa tiggia; 
aa Hellisfitivm holdar þiggia 
hoskir nad ok foru at liggia. (II 59.1–3)  

 
Ekki er minnst á Hellisfitjar í Grettis sögu Ásmundarsonar, en staðurinn þar sem 
mönnum þótti „mál at sofa“ 217  þegar þarna er komið sögu er Fljótstunga. 218 
Hugsanlega er rímnahöfundur að rugla saman sögum, þar sem Hellisfitjar koma fyrir 
bæði í Landnámabók og Bárðar sögu Snæfellsáss.219 Ljóst er að staðir þessir eru nærri 
hvor öðrum, þótt örnefnið Hellisfitjar sé ekki þekkt hjá Örnefnaskrá Landmælinga 
Íslands í dag.  

Önnur örnefni sem koma fyrir í rímunum en hafa greinilega skolast til frá því 
sem er í texta sögunnar eru tvö. Þannig heitir eyja „Aramarsey“ (IV 8.3) í rímum en 

                                                   
215 Grettis saga Ásmundarsonar, 36. 
217 Grettis saga Ásmundarsonar, 36. 
218 Í útgáfu Íslenzkra fornrita á Grettis sögu Ásmundarsonar er skýringargrein neðanmáls um mannabein 
sem fundust „undir skúta í hraungjá, skammt fyrir austan Fljótstungu í Hvítársíðu, rétt við þær slóðir 
sem sagan segir, að Grettir hafi vegið Skeggja“, sbr. Grettis saga Ásmundarsonar, 47 (nmgr. 3). Í 
örnefnaskrá fyrir bæinn Fljótstungu er ekki minnst á Hellisfitjar, en í örnefnaskrá fyrir Kalmanstungu 
sem er í nágrenni Fljótstungu er talað um Hellisfitjar sem samheiti fyrir nöfnin Neðri- og Fremri-
Fugleyrar. Sjá nánar Örnefnaskrá eftir Magnús Sigurðsson og Örnefnaskrá eftir Ara Gíslason um 
Kalmanstungu í Örnefnasafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Örnefnið sem 
rímnahöfundur vísar til, en sagan ekki, hefur því verið til og gæti bent til þess að höfundurinn hafi verið 
staðkunnugur á söguslóðum. Sjá nánar, Íslandsatlas, kort 32. 
219 Landnámabók, 51 (kafli 37); Bárðar saga Snæfellsáss, 81 (nmgr. 2), 132 og 143. Í nmgr. sem vísað er til 
segir: „Fitjar (eða Hellisfitjar) munu vera grónar eyrar meðfram Norðlingafljóti, nú nefndar Fugleyrar 
(Kålund I, 339).“ 
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„Háramarsey“220 í sögunni. Einnig hefur nafnið á „Slysfirði“221 þeim sem sagan greinir 
frá breyst í meðförum rímnahöfundar og orðið að „Eilifsfirdj“ (IV 56.3). Hvort tveggja 
eru þetta nöfn á stöðum í Noregi sem íslenskur rímnahöfundur kannast lítið eða ekki 
við og hugsanlega er misheyrn um að kenna, hafi skrifari rímnanna skrifað þær niður 
eftir kvæðamanni sem með þær fór. Örnefni þessi hafa hæglega getað breyst við 
mislestur við endurritun handrita þótt hljóðlíkindin með þeim séu svo mikil að 
munnleg frásögn og misheyrn virðist líklegri skýring. 

Eitt af því sem ekki er að finna í elstu handritum Grettis sögu Ásmundarsonar 
eru kaflaskiptingar sögunnar, á borð við þá sem miðað er við í útgáfu Íslenzkra 
fornrita. Greinilegt er að höfundur rímnanna hefur ekki þekkt til kaflaskiptinga. Í 
Gr15 er til að mynda sagt frá Kengálu bæði í rímu I og II. Rímnaskáldinu virðist ekki 
umhugað um að ljúka einni rímu þegar lokið er við að segja frá einum atburði heldur 
virðist hann ljúka rímu af öðrum ástæðum. Hugsanlega er ætlun hans að enda rímu á 
tímapunkti þar sem spennan er nægileg til að halda áheyrendum móttækilegum fyrir 
framhaldið í næstu rímu. Ein önnur möguleg ástæða gæti tengst úthaldi, því hversu 
lengi kvæðamaður getur haldið áfram að kveða, raddar sinnar vegna. Niðurlagið „likar 
mier þo lyngva knor/losnj j svndr vm tima“ gæti bent til þess að rímnaskáldið skynji 
að þarna gæti raddhvíldar orðið þörf. Ef við ímyndum okkur að tekið hafi nokkur 
kvöld fyrir kvæðamann að kveða rímurnar af Gretti er ekki ólíklegt að gera þyrfti ráð 
fyrir stuttri upprifjun á söguefninu áður en framhald sögunnar var kveðið. 

Það kemur fram í mansöngvum að rímnaskáldið segist ekki vilja skemmta 
kvenfólkinu með „Venris lat“ eða einhverju í ætt við ástarhjal. Þetta stendur skáldið að 
vissu leyti við með efnisvali sínu. Rímnahöfundurinn er þó staðinn að því að skálda 
upp koss hér og loforð um næturgaman þar. Í Grettis sögu Ásmundarsonar er til dæmis 
aðeins greint frá því að þegar Grettir fer með Hafliða, Bárði bátsmanni hans og öðrum 
skipverjum til Noregs komi upp ólund á milli Grettis og annarra karlmanna um borð. 
Bæði sagan og rímurnar geta þess að með í för sé kona Bárðar, bæði ung og fríð. 
Skipsfélagarnir, segir sagan, segja við Gretti: „Þykkir þér betra […] at klappa um 
kviðinn á konu Bárðar stýrimanns en at gera skyldu þína á skipi, ok er slíkt 
óþolanda.“222 Hafliði segir í kjölfarið skipsfélagana gera Gretti „nǫkkura smán“223 með 
ásökunum um að liggja í leti og huga að konu annars manns, á meðan karlmennirnir 
um borð vinna hörðum höndum. Má því skilja á sögunni að samband Grettis við konu 
Bárðar sé aðeins að finna í dylgjum og háðsglósum karlanna um borð. Rímurnar segja 
hins vegar að skipsfélagarnir hafi spurt „er þier betra at klappa vm kvid/kvinnv 
Bardar, kogra meidr,/ok kysa hana med litin heidr“ (III 49.2–4). Rímurnar ganga því 
                                                   
220 Grettis saga Ásmundarsonar, 56. 
221 Ibid., 62. 
222 Grettis saga Ásmundarsonar, 51–2. 
223 Ibid, 53. 
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lengra en sagan, þar sem þær hafa bætt við sviðsetningu þessa atriðis ímynduðum kossi 
Grettis og konu Bárðar bátsmanns.  

Í þeim köflum sem rímurnar ná yfir koma fyrir nokkrar kvenpersónur aðrar en 
Ásdís móðir Grettis og hin nafnlausa kona Bárðar sem þegar hefur verið getið um. 
Kvennahópur er til að mynda mikilvægur í frásögninni af því þegar Grettir þykist ætla 
að halda jól með konu Þorfinns, hennar búaliði og berserkjunum sem koma óboðnir á 
bæinn. Þar er frásögn rímnanna sérlega áhugaverð vegna þess hvernig orðið 
„hamingja“ er notað. Orðið ‘hamingja’ kemur hvergi fyrir í XIX. kafla Grettis sögu 

Ásmundarsonar, og í raun kemur aðeins orðið ‘hamingjuleysi’ fyrir í tvígang í sögunni. 
Í Gr15 kemur ‘hamingja’ fyrir í fyrsta mansöng rímnanna: „Þvi mun hamingian hafna 
so/hræfa teina brioti“ (I 4.1–2) segir skáldið og talar um sjálfan sig í hlutverki þess 
hamingjusnauða. Orðið ‘hamingja’ kemur svo fyrir í tveimur vísum í V. rímu Gr15: 

 
Hamingjian mvn ydvr heidra mest, 
þo holdar vili þat banna; 
kappar mega nv kiosa vm flest, 
komi þier heim til svanna. (17) 
 
Heidrs kvinnan, hvgsa vm þat 
sem hamingjian kann at veita; 
byzt hann ydr j bonda stad, 
ber þier eigi at neita. (22) 
 

Hamingjan í þessum dæmum er persónugerð og verður gerandi sem getur hafnað, 
heiðrað og veitt og hefur þá merkingu í samhengi vísnanna sem nú er að mestu horfin 
úr tungumálinu.224 Orðið getur verið tvennrar merkingar skv. Íslenskri orðabók: „gæfa“ 
og „heilladís“225 en Íslensk orðsifjabók skýrir orðið með ítarlegri hætti:  

‘gæfa, heill, gifta: ✝verndarvættur, heilladís’; <*ham-(g)engja, af hamur og so. ganga, 
eiginl. ‘vættur sem tekur á sig ham eða gervi, fylgja’; hugsanl. merkir hamur hér 
‘fósturhimna, fylgja’ [...]. Ham (s.m.) og hamingja þá upphafl. heillavætti (í 
fósturhimnu) sem fylgir e–m frá fæðingu […].226 

 
Hugmyndin um að fólk geti fæðst umlukt hamingju minnir óneitanlega á inntak einna 
þekktustu spakmæla sem Grettis saga Ásmundarsonar hefur af sér getið: „sitt er hvárt, 
gæfa eða gørvigleikr“.227  
 Vísurnar tvær þar sem Grettir lofar aðkomumönnum og kvenfólkinu á bænum 
hamingju benda til að verið sé að lofa því að berserkirnir fái nótt með kvenfólkinu á 

                                                   
224 Orðatiltækið „hamingjan hjálpi mér/þér ...“ felur þessa persónugerðu hamingju í sér og enn í dag er 
gripið til þessarar upphrópunar. 
225 Íslensk orðabók, 526. 
226 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, 303. 
227 Jökull Bárðarson segir þetta við Gretti Ásmundarson þegar sá síðarnefndi er harðákveðinn í að fara 
að Þórhallsstöðum og fást við drauginn Glám. Grettis saga Ásmundarsonar, 117. Orðið ‘gæfa’ kemur 
aðeins fyrir í þetta eina skipti í sögunni. 
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bænum. En sú ‘hamingja’ er hins vegar bönnuð og því tabú. Vitund um það bann 
kemur fram í rímunum: „þo holdar vili þat banna“ (IV 17.2). Skáldinu tekst að komast 
hjá því að nefna það sem ekki má, með því að fela á bak við hugmyndina um 
hamingjuna, sem samkvæmt gamalli merkingu orðsins er æðri því sem mennirnir hafa 
stjórn á, því að hamingjan fer sínu fram, hvað sem banni mannanna líður. 
 Með því að yrkja á þennan hátt má segja að rímnaskáldið haldi áfram með 
umræðu sem hafin var þegar í mansöng rímunnar, en þar má líta á eina vísuna sem 
eins konar samantekt um þá atburði sem lýst er í rímunni: 

Virdar efldu vopna skak 
ok velltv silki grvndir;228 
lvna hefir ok lindar þak 
longvm komit þeim vndir. (V 4)229 

 
Nafn mánagyðjunnar úr rómverskum goðsögnum ‘Luna’ er hér notað sem heiti fyrir 
tunglið og áhrif þess á látæði karla og kvenna.230 Myndin sem dregin er upp er af 
vopnuðum körlum og konum, ‘silki grundum’, sem hafa verið vélaðar.231  Kenningin 
‘lindar þak’ hefur þótt torskilin enda þekkist hún ekki úr öðrum rímum eða skáldskap. 
Finnur Jónsson stingur upp á merkingunni ‘ís’ í Ordbog.232 Þá er einnig óvissa um 
hvort það eru konurnar eða karlarnir sem komast undir ‘lindar þak’ af völdum krafta 
tunglsins. Margir túlkunarmöguleikar opnast þegar orðið ‘lind’ er skoðað, því að það 
er til í samhengi margra ólíkra hluta.233 Hér verður látin nægja sú vitneskja að vopnaðir 
karlmenn höfðu yfirhöndina í viðureign sinni við konur, enda á sú túlkun sér stoð í 
sögunni. 

Rímnahöfundur hefur áhugaverðar áherslur þegar sagt er frá jólum Grettis á 
bæ Þorfinns, sem eflaust segja sitthvað um smekk hans eða spurn eftir því að 
ákveðnum þáttum mannlífsins sé lýst frekar en öðrum. Þegar þarna er komið sögu 
mælir söguhetjan til dæmis hin fleygu orð: „því at þat er satt, sem mælt er, at ǫl er 
                                                   
228 Orðið ‘silki’ barst ekki til Íslands fyrr en eftir að Íslendingar höfðu haft kynni af kappasögum sem 
voru þýddar úr frönsku og varningur sem kom utan norræna málsvæðisins var fluttur inn til landsins. 
Sjá nánar Stefán Karlsson, Tungan, 41. 
229 Óðfræðivefurinn Bragi (bragi.info.is) hefur vísubotninn eftir með öðrum hætti en vitnað er til hér að 
ofan: „lúna hefir þeim lindar þak/löngum komið þeim undir“. Vísan er eftir sem áður bjöguð en þessar 
mismunandi útgáfur benda til þess að hún hafi aflagast á langri ævi sinni. 
230 Samkvæmt þjóðtrú hefur tunglið áhrif á látæði karla og kvenna og hefur tunglinu verið kennt um 
veikindi fólks, sbr. tunglsýki (sbr. latneska orðið ‘lunaticus’ sem er þýtt á dönsku sem ‘maanesyg’. Paul 
Arnesen, Latinsk ordbog, 1735). 
231 Sbr. velltu = véltu, skv. gamalli sterkri beygingu sagnarinnar að véla. Veikar beygingarmyndir 
margra sagna komu upp í tungumálinu fyrir siðbreytingu og því virðist hin sterka beyging í samræmi 
við aldur handrits Kollsbókar. Stefán Karlsson, Tungan, 38. 
232 Finnur Jónsson, Ordbog, 404. Björn K. Þórólfsson nefnir einnig að ‘lindar þak’ sé kenning um ís, 
sbr. Rímur fyrir 1600, 112. Kenningin ‘holdsins þak’ kemur fyrir í Gr17 (I 47.1); af samhenginu má ráða 
að merking hennar sé húð líkamans.  
233  ‘Lind’ er ósjaldan liður í kvenkenningum, sbr. ‘menja lind’ og ‘lind hnossa’. Hér gæti ‘lind’ 
hugsanlega verið hálfkenning um konu. ‘lindar þak’ væri þá kenning um húð, sbr. fyrri nmgr. Þess ber 
þó að geta að ‘lind’ getur einnig verið hluti af kenningu um drykk, eða jafnvel skáldskaparmjöðinn, sbr. 
Finnur Jónsson, Ordbog, 241. Björn K. Þórólfsson hefur það með í upptalningu á orðum sem nýtt eru í 
kenningum um sverð. Þessi vitneskja hjálpar þó ekki til við að fá út úr vísunni mynd sem gengur 
fullkomlega upp. 
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annarr maðr […].“234 Rímurnar þegja um þetta snjallyrði en kjósa að draga aðra þætti 
fram og gera meira úr þeim. Sagan segir svo frá jólahaldi:  

Í móti jólum býsk Þorfinnr at fara til bús síns, þangat sem heitir í Slysfirði; þat er á 
meginlandi. Hafði hann boðit þangat mǫrgum vinum sínum. Húsfreyja Þorfinns 
mátti eigi fara með bónda, því at dóttir þeira frumvaxta lá sjúk, ok váru þær báðar 
heima. Grettir var heima ok húskarlar átta. Þorfinnr fór nú við þrjá tigu frelsingja til 
jólaveizlunnar; var þar inn mesti mannfagnaðr ok gleði.235  

 
Rímurnar hafa um ofangreinda frásögn sjö vísur. Þó er þar ekki tekið pláss til að 
greina frá ástæðum þess að Þorfinnur skildi misjafnlega heilsuveilt kvenfólkið í 
fjölskyldunni eitt eftir á bænum með húskörlum sínum og Gretti. Í vísunum sjö er að 
finna mun nánari lýsingar á veisluhöldum Þorfinns en ráða má af sögunni: 

 
Halren veittj horna flod 
holda sveit med prydj; 
vegleg firi þeim veitzlan stod, 
var hann þvi gladvr vid lydi. (IV 61) 
 

Rímurnar undirstrika í tvígang hversu glaður Þorfinnur var um þessi jól, á 
meðan sagan þegir um líðan hans. Björn K. Þórólfsson hefur bent á að séu rímur 
lengdar frá því sem sögurnar greina frá sé það einkum í lýsingum „á bardögum, 
siglingum og veislum“.236 Þessa sér að hluta stað í Gr15 að því er varðar lýsingar á 
veisluhöldum.  

Skáldið gefur persónum í öðrum tilfellum lyndiseinkunn sem er hrein viðbót við 
söguna, sbr. vísuorðið: „Haflidi talar vid Gretti gladr“ (III 50.1) þó að aðstæður í 
sögunni bendi til annars en glaðlegs andrúmslofts vegna þess að núningur er á milli 
Grettis og annarra skipverja um borð: „Hafliði gekk þar til er Grettir lá, ok kvað 
vísu.“237 Þau dæmi sem hér hafa verið dregin fram benda til þess að í rímunum skapist 
nýtt andrúmsloft, stundum harla ólíkt því sem finna má í sögunni sem ort er út frá. 

Aðalheiður Guðmundsdóttir hefur í rannsókn sinni á Vargstökum og Úlfhams 

sögu greint hvernig yfirfærsla sagnaefnis frá rímum til prósa getur birst í texta. 
Breytingar geta að hennar mati birst með mismunandi hætti, sem skipta má í fimm 
flokka:  

1. Þýðingarlitlar breytingar eða umorðanir 
2. Lagfæringar  
3. Aflögun (misskilningur) 
4. „Ynging“ – eða samtímalegar samræmingar 
5. Áherslubreytingar238 

 

                                                   
234 Grettis saga Ásmundarsonar, 66. 
235 Grettis saga Ásmundarsonar, 62. 
236 Björn K. Þórólfsson. Rímur fyrir 1600, 243. Sjá einnig um samanburð á prósa og rímum og meðferð 
rímnaskálda á bardagalýsingum, siglingum og veislum: Davíð Erlingsson, Prose and Verse in Icelandic 
Legendary Fiction, 389. 
237 Grettis saga Ásmundarsonar, 54. 
238 Aðalheiður Guðmundsdóttir, Inngangur, cxxxiv. 
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Í fljótu bragði útilokar ekkert að hugleiða þessar tegundir breytinga í samhengi þess 
sem hér er fengist við, þegar sögu er snúið í rímur. Þau dæmi sem hér að framan hafa 
verið rakin teljast helst vera áherslubreytingar.  

Þá er ósvarað spurningum um aðra þætti sem Björn K. Þórólfsson bendir á að 
rímnaskáld hafi gjarnan lengt: siglingar og bardaga. Höfundur rímnanna virðist ekki 
hleypa skáldafáki sínum á skeið þegar sögupersónur eru drepnar og hefur lýsingar í 
samhljómi við söguna. Til marks um nákvæmni rímnahöfundar má skoða lýsinguna á 
vígi Skeggja:  
 

Skeggi greip þá øxi ok hjó til Grettis; en er Grettir sá þetta, þreif hann vinstri hendi 
øxarskaptit fyrir framan hendr Skeggja svá hart, at þegar varð laust. Grettir setti þá 
sǫmu øxi í hǫfuð honum, svá at þegar stóð í heila; fell húskarl þá dauðr til jarðar.239 

 
Rímurnar tilgreina á svipaðan hátt og sagan hvar öxin lendir í Skeggja er hann er 
lostinn banahögginu. Í rímunum er hins vegar notað um hann heitið ‘seggur’, í stað 
þess að hafa um hann karlkenningu eða taka upp orðið ‘húskarl’ úr sögunni. Í þessum 
þremur samliggjandi erindum III. rímu sést hversu trútt skáldið er lýsingu sögunnar á 
vígi Skeggja og hvernig kenningar setja svip á lýsinguna, svo sem vanalegt er í rímum 
er greina frá bardögum:240 
 

 Skiallda gygi Skeggi þrifvr,       
  skotnvm þotti hann eigi svifr; 
  hondum badum hio til Linna, 
  honvm mvn þetta litit vinna. 
 

 Aoxar skaptit Ogliʀ greip, 
  er sa kæn vid Hogna sveip;    
  optazt var honum aflit travst, 
  en vard Skeggi at lata lavst. 
 

 Sidan hoggvr seima vidr, 
seggnvm trveg at minnkezt fridr,   

  oxin klyfr heila havdr,      
  hinn la þegar aa jordv daudr. (III 17–19) 
 
 
Þetta dæmi sýnir ágætlega hvernig rímnaskáldið á 15. öld spilar úr sögunni. Sjálft er 
það sýnilegt í orðunum ‘trúi ég’, auk þess að tengja sig og sitt mat enn frekar við 
frásögnina með orðunum „honum mvn þetta litit vinna“ (III 17.4). Það er ekki algengt 
að skáldið mæli í fyrstu persónu inni í miðri rímu en oftast má telja slíkt til 
merkingarlausrar bragfyllingar. Hér minnir þetta sumpart á íþróttalýsingu og er þá 
skáldið í hlutverki þess er lýsir leik Grettis og Skeggja. Skáldskapinn skreytir skáldið 
með kenningunni ‘skjalda gýgur’ um öxi sögunnar, tveimur heitum yfir Gretti og 

                                                   
239 Grettis saga Ásmundarsonar, 46. 
240 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 243. 
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notar kenninguna ‘Högna sveipur’ um orustuna.241 Svo virðist því sem rímnaskáldið 
staldri ekki lengur við bardagalýsingar en sagan.  

Björn tiltekur í riti sínu að dróttkvæði hafi gjarnan lýst blóðrennsli úr sárum.242 
Blóðugra lýsinga sér einnig stað í rímunum þótt sagan minnist ekki á blóð. Dæmi er að 
finna í frásögninni af því hvernig Grettir hvekkti merina Kengálu: „burtu hud af 
bakenv flær,/benia tok at renna sær“ (II 11.2–3) segja rímurnar á meðan sagan er mun 
nákvæmari og blóðlausari: „hann hafði hvassan kníf í hendi ok rekr á um þverar herðar 
Kengálu og lætur svá ganga aptr tveim megin hryggjar“.243 Skáldið á 15. öld virðist vera 
meðvitað um að ýkja ekki þegar ofbeldi er lýst, í það minnsta ekki ef það beinist að 
mönnum. Í rímum þess frá 15. öld er þó greinilegum meðulum beitt til að halda 
áheyrendum við efnið með áhugaverðum lýsingum á viðureignum manna við aðra 
karlmenn, kvenmenn og dýr. 

6.6.1	   Spakmæli	  og	  kjarnyrði	  

Þótt höfundur Grettis sögu Ásmundarsonar láti sér nægja að nota einungis um 3000 orð 
í verki sínu244 hefur hann verið málhagur og kemur sá hæfileiki vel fram í þeim 
aragrúa orðatiltækja og málshátta sem prýða textann. Örnólfi Thorssyni telst svo til, í 
inngangi að Grettis sögu, að orðatiltækin séu um 150 og málshættirnir um 75.245 Af 
þessum háu tölum telur Örnólfur að ráða megi að höfundurinn hafi verið mikill 
áhugamaður um kjarnyrði.246 Bjarni Vilhjálmsson sem skrifar formálsorð að Íslenskum 

málsháttum hefur látið sér detta í hug að dálæti höfundar Grettis sögu megi skýra með 
því að „hann hafi haft fyrir sér skrifað málsháttasafn, þótt um það verði ekki fullyrt“.247 
Sjálfsagt er misjafnt hvað menn telja til kjarnyrða eða snjallyrða, en hér hafa verið valin 
úr sögunni bæði þær orðasamsetningar sem eru fyrir löngu orðnar vel þekktar og lifa í 
tungumálinu og eins þau orð sem hafa á sér yfirbragð fleygra orða. Í ritinu Íslenskir 

málshættir er bent á að form málshátta sverji sig í ætt við bundið mál, enda séu þeir 
stuðlaðir og jafnvel með höfuðstaf. Einnig þekkjast hendingar og endarím í 
málsháttum.248  

                                                   
241 Snorra-Edda, 153–4. Högni er nafn á konungi í Skáldskaparmálum Snorra–Eddu. Karlkynsorðið 
‘sveipur’ getur þýtt „hætta, sviplegur óvæntur atburður eða ótti“, sbr. Íslensk orðabók, 1529.  
242 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 243. 
243 Grettis saga Ásmundarsonar, 40. 
244 Örnólfur Thorsson, Grettis saga, xxii. 
245 Í ritinu Íslenskir málshættir er að finna þessa útlistun á málsháttum: „málsháttur helst meira og minna 
í föstum skorðum, og honum er ætlað að fela í sér meginreglu eða lífspeki“. Þegar orðatiltæki (orðtök og 
talshættir) eru á ferðinni má þekkja þau af því að hægt er að skipta um frumlag eftir því sem um er rætt. 
Sbr. Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, Formálsorð, vii–viii. Í þessari umfjöllun verður ekki 
farið nánar út í þessar aðgreiningar. 
246 Ibid., xxiii. 
247 Ibid., xv. 
248 Ibid., xii. 
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Samanburður Grettis sögu Ásmundarsonar við Gr15 leiðir í ljós að ekki öll snjallyrði 
rata í rímurnar og sjást þau tilfelli á eyðu í listanum hér fyrir neðan. Eflaust væri hægt 
að velja saman annan lista en þann sem hér birtist yfir snjallyrði í XIV.–XIX. kafla 
sögunnar um Gretti. Eftirfarandi dæmi ættu þó að geta gefið nokkra hugmynd um 
hvernig rímnaskáld geta gefið orðum byr undir báða vængi og haldið þeim þannig á 
flugi um sinn:249 
 

GRETTIS SAGA (Íf)   GRETTLUR (Gr15)                            
• Lítit verk ok lǫðrmannligt (14. k., 37)  litit verk ok lodrmannlegt (I 18.3) 

• Vinr er sá annars, er ills varnar (14. k., 38)    

• Fleira veit sá, er fleira reynir (14. k., 38)  þann ma seia fleira fra/er fyser mart at profa (I 28.3–4) 

• Heitt mun þat um hǫnd (14. k., 38)  Vist er þetta varmt vm hond (I 30.3) 

• Illt er að eggja óbilgjarnan (14. k., 38)     

• Þetta er kalt verk ok karlmannligt (14. k., .40)    

• Illt þykki mér at treysta merinni, því at þat hver sem tecr ꜳ merinni mark,  
veit ek engan fyrr gǫrt hafa. (14. k., 40)  mvn þat reynazt jlla (I 46.3–4) 

• Lét Auðunn þá fylgja kné kviði (15. k., 44)      

• Eindœmin eru verst (16. k., 46)  eindæmi ma kalla vest (III 11.2) 

• Mart er ǫðru líkt (16. k., 46)   mart kann odrv ligt at verda (III 14.4) 

• Þá er eigi þat at launa, sem eigi er gǫrt (17. k., 49)    

• Móðir es barni bezt (17. k., 50, vísa 12)     

• Munr er at mannsliði (17. k., 55)     

• Eigi má vita, hverjum at mestu gagni kemr Þeygi veit hver þvrfa ma 
um þat er lýkr (18. k., 60)   þegar en stundir lida (IV 54.1–2) 

 

Af þeim fjórtán kjarnyrðum sem valin hafa verið úr Grettis sögu Ásmundarsonar finnast 
aðeins sjö í Gr15. Þau sem finnast eru mismikið lík fyrirmyndinni og gjarnan í 
vísubotnum, en yfirleitt ekki í fyrstu línu vísu.  

Þrjú snjallyrði sögunnar hafa stuðla en það er aðeins í einu tilfelli sem þeir 
færast óbreyttir yfir í vísu rímunnar, sbr. „litit verk ok lodurmannlegt“ (I 18.3). Í 
tvígang eru stuðlar í vísu ekki þeir sömu og sögunnar: „Heitt mun þat um hǫnd“ í 
sögunni verður „víst er þetta varmt vm hond“ (I 30.3). Í síðasta tilfellinu hefur 
rímnaskáldið bætt við höfuðstaf: „þann ma seia fleira fra/er fyser mart ad profa“ (I 
28.3–4). Í öðrum yfirfærslum snjallyrða frá sögu til rímu virðist rímnaskáldið gefa sér 
frelsi til að sleppa snjallyrðum og breyta eftir hentugleika. Höfundurinn hefur 
sennilega talið mikilvægara að fella kjarnyrðin að rímnahættinum en að nota þau 

                                                   
249 Ómetinn er þáttur rímnaskálda í að festa fleyg orð í sessi meðal þjóðarinnar og ekki er gerlegt að 
bæta úr því að neinu ráði í þessum skrifum. Benda má á bókina Sagnabrunnur Íslendinga, þar sem talin 
eru upp fleyg orð úr Íslendingasögum. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Sagnabrunnur Íslendinga, 58–
67. Var kaflinn þar um Grettis sögu Ásmundarsonar hafður til hliðsjónar við samsetningu þessa lista yfir 
snjallyrði, en þó er ýmsu við aukið og öðru sleppt.  
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óbreytt frá Grettis sögu Ásmundarsonar. Hugsanlega má af því ráða að það sem talið er 
til fleygra orða nú til dags hafi enn ekki unnið sér sess sem slíkt á þeim tíma sem 
rímnahöfundur er að setja saman kveðskap sinn, sennilega einhvern tímann á 15. öld.  

6.6.2	   Meðferð	  vísna	  úr	  Grettis	  sögu	  Ásmundarsonar	  

Í þeim tíu köflum Grettis sögu Ásmundarsonar sem rímur hins óþekkta rímnaskálds 
fjalla um má finna 17 vísur. Í þeim tæplega sex köflum sögunnar sem fyrstu fimm 
rímurnar, sem hér eru til skoðunar, ná yfir koma 11 vísur fyrir í textanum. Grettir 
kvað níu þeirra en Ásmundur faðir hans og Hafliði skipstjóri eiga hvor sína vísuna.  

Það er rannsóknarefni í sjálfu sér að skoða með hvaða hætti rímnaskáld vinna 
úr dróttkvæðum vísum þeirrar sögu sem verið er að snúa í rímur. Hér verður aðeins 
gerð athugun á því hvort vísurnar eru tilgreindar í rímunum eða ekki og þess getið ef 
teknar eru upp kenningar, heiti eða orðalag vísnanna.  

Vísurnar í Grettis sögu Ásmundarsonar eru ortar undir dróttkvæðum hætti, en 
rímurnar eru ortar undir þeim rímnaháttum sem tilgreindir voru í kafla 6.2.1. Útilokað 
er að færa vísurnar óbreyttar yfir í hið nýja form rímnanna og er skáldinu því nokkur 
vandi á höndum þar sem sumar vísnanna eru þess eðlis að ekki er hægt að sleppa þeim 
alveg, vegna þeirra upplýsinga sem þær geyma. Dæmi um slíka vísu er sú sem Grettir 
kveður þegar hann hefur vegið Skeggja, og hefst svo: „Hygg ek, at hljóp til 
Skeggja/hamartroll með fǫr rammri.“250  Fylgdarmenn Þorkels kröflu bregðast við 
vísunni „ok sǫgðu ekki mundu troll hafa tekit manninn um ljósan dag“251 og virðast 
hafa misskilið kenninguna ‘hamartröll’ sem er um öxina sem varð Skeggja að bana og 
talið að bókstaflega væri kveðið um tröll.   

Þegar höfundur ákveður að innlima dróttkvæða vísu úr sögu í rímu sem hann 
yrkir getur ástæðan verið önnur en sú að miðla upplýsingum. Einhverjar hinna 
dróttkvæðu vísna innihalda orðasambönd sem í dag teljast fleyg orð eða spakmæli. 
Hægt væri að gefa sér að rímnaskáldið vildi skreyta sinn eigin skáldskap með slíkum 
snjallyrðum. Dæmi um fleyg orð af þessu tagi má finna í niðurlagi vísunnar sem 
Grettir kveður eftir að móðir hans hefur gefið honum vopn, rétt fyrir fyrstu 
Noregsför: „bezt es barni, […] móðir“.252 Vísu þessari og hennar fleygu orðum er þó 
sleppt með öllu í rímum óþekkta skáldsins frá 15. öld. Ástæða þess að rímnaskáldið á 
15. öld sleppir þessu tilfinningaríka andartaki þeirra Grettis og Ásdísar úr sínum 
kveðskap gæti verið af sama toga og þegar rímnaskáld tekur ekki upp snjallyrði vegna 
þess að of skammt er liðið frá ritun sögunnar og til þess tíma sem rímnaskáldið yrkir 
rímu sína, þannig að orðin sem hafa burði til að verða fleyg hafa enn ekki fengið þann 
sess í tungumálinu.   
                                                   
250 Grettis saga Ásmundarsonar, 47 (vísa 11). 
251 Ibid. 
252 Ibid., 50 (vísa 12) 
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Það sem blasir við þegar vísurnar í Grettis sögu Ásmundarsonar eru skoðaðar og 
bornar saman við samsvarandi erindi í Gr15, finnist þau yfirleitt, er hversu frjáls 
rímnahöfundur er í meðferð sinni á efni vísnanna. Svo virðist sem hann sé algerlega 
óbundinn af ákveðinni aðferð og hvorki verður séð að hann nálgist þær með 
kerfisbundnum hætti né af sérstakri tryggð við frumheimildina. Nokkur dæmi er þó 
að finna þar sem skáldið tekur orðalag úr dróttkvæðunum og notar í rímum, en þó er 
almenna reglan sú að rímnaskáldið hefur frelsi til að yrkja um efni vísnanna á sinn hátt 
eða sleppa því algerlega, þjóni það tilgangi rímnanna betur. Áhugavert er að bera 
saman hvernig sá sem yrkir dróttkvæðu vísuna nýtir sér myndmál sem lifir áfram í 
gegnum vísuna alla. Þar er banavopnið, öxin, persónugert sem blóðþyrst tröll sem 
hleypur að Skeggja og klýfur enni hans með vígtönnum í kjafti sér. Rímnaskáldið 
ræður ekki við svo mikið myndmál en lætur sér nægja að nota tvær kenningar: 
‘hamartröll’ fyrir öxi og ‘heila hellir’ fyrir höfuð Skeggja. Í rímunni er öxin einnig 
hlaupandi, en þar með lýkur upptalningu þess sem er sameiginlegt í rímu og 
dróttkvæði. 

Hér getur að líta samanburð á þeim vísum Grettis sögu Ásmundarsonar sem 
rímnaskáldið vinnur úr og afrakstrinum eins og hann birtist í Gr15: 

 
Grettis saga Ásmundarsonar    Gr15                  
  

8.  Þat gerik víst, es vetrar,   „halsinn þeira hristig sundr, 
vind ek hals á kjúklingum;   hirde eg litt vm eina.“ (I 26.3–4) 
enn þótt ellri finnisk,        
einn berk af sérhverri.253 

 
10. Fyrst hefir flegna trausta,   „batnar sizt um brogdin Linna, 
 fær prettat mik, Grettir,   belling skal nv eckj vinna (I 31.4) 
 fljóð eru flest en prúðu   Hafa skal þann enn heimski mann,“  
 fullmlug, Kenglu;    kvad hrister fleina, 
 víst mun venja flestar    visliga allann verre beina, 
 vitr drengr af sér lengi,   virda ma þat engi meina. (I 32.1–2) 
 hróðr nemi hrings en fríða 
 Hlín, kvaðningar mínar. 
 
11. Hygg ek, at hljóp til Skeggja   Hliop at Skeggia hamar troll eitt, 
 hamartroll med fǫr rammri,   hardara þvrtj eigi neitt, 
 blóð vas á gunnar Gríði   garpsens sneid þat heila helli, 
 grðr, fyr stundu áðan;   hann la þegar daudr ꜳ velli (III.21) 
 sú gein of haus hnum      
 harðmynnt ok lítt sparði, 
 vask hjá viðreign þeira, 
 vígtenn ok klauf enni. 
 
13. Happ ʼs þat, ef hér skal kroppna  geysi vel ma kalla þat, 
                                                   
253 Þær vísur sem rímnaskáldið sleppir alfarið að vinna úr eru 9, 12, 14, 16 og 17 í Grettis sögu 
Ásmundarsonar, 39–59. Eru þeim ekki gerð frekari skil hér.  
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 hverr fingr á kyrpingum.   þo at krypplingvm kneppist fingr 
              (III 48.2–3) 

          
15. Stattu upp ór grǫf, Grettir,   „gack til austrar listar madr 
 grefr knǫrr hola vǫrru;   fyrr en sockvi siofar nadr“ 
 minnsktu á ml við svanna                   (III 50.2–3) 
 meginkátr enn glaðláta;  
 fast hefir hrund at hǫndum, 
 hǫr-Nauma, þér saumat; 
 skorð vill, at vel verðir 
 viðr, meðan lǫnd eru niðri. 
 
18. Fekk í firna dǫkkum,    „alldri skylldi ef ætti eg þat, 
 fell draugr, tekit haugi    oss firr hendi ganga.“ (IV 52.2–3) 
 sax, þats seggja vexir       
 sr, hyrlestir bru; 
 ok skyldi mér aldri 
 jalms dýrlogi hjalma 
 ýtum hættr, ef ættak, 
 angrs hendi firr ganga. 
 
Orð þau sem Hafliði mælir við Gretti, þegar sá síðarnefndi vill ekki kveða um hann 
níðvísu í Grettis sögu, gefa ákveðna sýn á hvers megnug dróttkvæð vísa gat verið: 
„Kveða má svá, at fegri sé vísan ef grafin er, þótt fyrst sé eigi allfǫgr.“254 Í rímum 
virðist sem þessi eiginleiki sé horfinn úr skáldskapnum, eða hafi að minnsta kosti 
dvínað til muna. Efni vísnanna úr sögunni skreppur saman við formbreytinguna. 
Rímnaskáldið heldur ekki sama fjölda vísuorða við yfirfærsluna og líkingamálið verður 
einfaldara. Markmið rímnanna er að rekja sögu svo skiljanleg sé sem flestum og því 
hlýtur vel ‘grafin’ merking að vera frekar til vansa. Hugsanlega voru rímurnar meira 
hugsaðar til að sameina menn en sundra þeim. Dróttkvæðin höfðu aftur á móti annan 
tilgang á sínum blómatíma. Stórum hluta dróttkvæða var líklega aldrei ætlað að vera 
öllum skiljanleg.255  

6.7	   Samantekt	  

Vésteinn Ólason benti í greininni „Nýmæli í íslenskum bókmenntum á miðöld“ á 
þann möguleika „að einhverjir rímnaflokkanna sem skráðir eru á skinnbækur frá 
lokum 15. og upphafi 16. aldar séu í rauninni ortir þegar á 14. öld“.256 Í Kollsbók gætu 
hugsanlega verið svo gamlar rímur og þennan möguleika er rétt að hugleiða í sambandi 
við Grettlur. Af þeim niðurstöðum sem áður eru raktar virðist ein staðreynd útiloka að 
rímurnar geti verið ortar fyrir 1425: Það eru hin lágþýsku tökuorð sem rímnaskáldið 
notar, að því gefnu að rannsóknir á tökuorðum sýni fram á réttan aldur þeirra í 
tungumálinu. Önnur einkenni í máli rímnanna styðja þessa niðurstöðu. Flest bendir 
því til að rímurnar séu ortar á bilinu 1425–1480. 
                                                   
254 Grettis saga Ásmundarsonar, 52. 
255 Það var t.a.m. refsivert að tjá í kvæði ást á konu og fyrirlitningu á karli, en samt sem áður eru til 
kvæði sem gera það. Sjá nánar í grein Vésteins Ólasonar, „Dróttkveðin einkamál“, 234–260.  
256 Vésteinn Ólason, Nýmæli í íslenskum bókmenntum á miðöld, 69–70. 
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Rímurnar eru skrifaðar fyrir karlmann, sem að líkindum pantar ekki einhvern 
kveðskap frá rímnaskáldi, heldur biður sérstaklega um rímu af Gretti. Verkbeiðandinn 
hefur haft bolmagn til að ráða mann til verksins og hefur því að líkindum verið einn af 
veraldlegum höfðingjum landsins. Kollsbók tengist Saurbæ í Dalasýslu því þar bjó Jón 
kollur Oddsson sem var eigandi rímnabókarinnar og hún er kennd við. Því berast 
böndin að norðvesturhluta Íslands og þeim mönnum sem þar voru á 15. öld 
atkvæðamestir og áhugasamastir um þau verðmæti sem fólust í bókum. Ljóst er að 
Reykhólar, hvar öflugir menn bjuggu, eru skammt frá Saurbæ í Dölum, en um 12 km 
skilja að sjóleið á milli staða.257 Nafngreiningar án undangenginna frekari rannsókna 
eru aðeins skot út í loftið og verður því hringurinn í kringum verkbeiðandann ekki 
þrengdur frekar að sinni. Þó eru fleiri vísbendingar um hvaðan rímnaskáldið gæti 
verið, vegna augljósrar staðþekkingar hans. Örnefnið Hellisfitjar sem mun hafa verið 
nærri Surtshelli og er nú nefnt Fremri-Fugleyrar 258  kemur fyrir í Gr15 sem 
áningarstaður Grettis, Þorkels kröflu og félaga á leið sinni til Alþingis. Sagan segir 
þennan hóp hins vegar ekki hafa áð fyrr en í Fljótstungu, en á milli þessara staða er um 
5 kílómetra leið. Hvor áningarstaðurinn er réttur skal ósagt látið, en mjög líklegt er að 
þetta sé dæmi um að rímnaskáldið vinni einnig úr munnlegum heimildum þegar hann 
yrkir rímurnar. Ljóst þykir að höfundurinn hefur þekkt Grettis sögu og haft bók til 
hliðsjónar, enda vísar hann til leturs og bókar. 

Skáldið getur þess að því hafi verið kunnugt um að annar ‘óðar smiður’ hafi 
fyrr kveðið af Gretti. Líklegt er að þar sé vísað til vísna Grettis sögu, þó að ekki megi 
útiloka annan kveðskap um Gretti sem hefur snemma glatast.  

Um trú skáldsins er lítið hægt að fullyrða, en þó er líklegt að það hafi verið 
kristinnar trúar líkt og samtíðarmenn hans. Það er þó ekki nema ein kenning, ‘hlýrna 
gramur’, sem bendir til þess. Svo virðist sem rímnaskáldið treysti guði, þó að ‘lýðurinn’ 
leitist við að ‘pretta’ hann, gamla karlinn (IV 6). Ef orð rímnaskáldsins eru tekin 
bókstaflega er hann gamall maður sem hefur reynt á eigin skinni að vera rægður, rétt 
eins og Grettir fékk að líða fyrir. Ekki verður annað séð en að skáldið eigi gott með að 
setja sig í spor Grettis, sem er óumdeilanlega hetjan sem rímurnar snúast um.  

Rímnaskáldið hirðir ekki sérstaklega um að halda á lofti nöfnum á 
sögufrægum persónum sem koma lítið við sögu, virðist ekki sérstaklega upptekið af 
málsháttum og orðtökum sem Grettis saga Ásmundarsonar geymir og annaðhvort 
skautar yfir dróttkvæðar vísur sögunnar eða tæpir á efni þeirra í fáum vísuorðum. 

Þegar kemur að skemmtanagildi rímnanna reynir skáldið að gera sér mat úr því 
sem sagan geymir og færa aðeins í stílinn, ýta örlítið við ímyndunarafli þeirra sem 
kunna að heyra kveðskapinn. Að mestu leyti er þó rímnahöfundur trúr sögunni um 
                                                   
257 Sjá nánar í Íslandsatlas, kort 12. 
258 Ibid., kort 32. 



65 
 

Gretti, sleppir engu sem varðar hann, en skautar fram hjá útúrdúrum þar sem aðrar 
persónur eru í forgrunni. Þó gefur rímnahöfundurinn rými fyrir örstutta upprifjun á 
söguefninu í mansöngvum, en greinilegt er að ekki er farið eftir fyrirfram ákveðnum 
kaflaskilum sögunnar.  

Gr15 verða í framhaldinu af því sem hér hefur verið hugsað og skrifað 
einskonar viðmið. Aðrar rímnagerðir af Gretti, Gr17 og Gr19, verða í næstu köflum 
bornar saman við Gr15, þótt reynt verði eftir megni að snúa frá þeirri hugsun sem 
hefur gegnsýrt alla umfjöllun um rímur að það elsta hljóti að vera það upprunalegasta 
og þar af leiðandi mest í það varið. 
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III.	  

7	  	   Gr17	  

7.1	   Lýsing	  og	  handrit	  

 
Rímur Kolbeins Grímssonar um Gretti Ásmundarson eru 20 talsins. Í næstu köflum 
verður fjallað um fyrstu fimm rímur þessa viðamikla rímnabálks, eins og þær koma 
fyrir í handritinu AM 611 d 4to.  

Fjöldi vísna í fyrstu fimm rímunum eru: 86, 120, 105, 91 og 84.259 Mansöngur er 
í upphafi hverrar rímu, þar sem mismunandi hugðarefnum skáldsins og 
samferðamanna hans eru gerð skil. Ýmislegt tengir skáldskap Kolbeins Grímssonar 
við tískustrauma sem vitað er að voru landlægir í rímnagerð á þeim tíma sem rímurnar 
voru ortar.260 Sem dæmi um slíkt var að fela nafn sitt í einhverri vísunni, rétt eins og 
Kolbeinn gerir í lok 20. rímu: 

Glæda leifar ſafn um ſijd, 
ſiädu grefur þiőd i Lad, 
flædar ſveifin blakir blijd, 
bädum giefur ſkautum gräd.261 

 
Menn hafa skilið vísuna sem svo að fyrri tvö vísuorðin lýsi mynd af kolum. Seinni 
vísuorðin tvö bregða upp mynd af einhverju sem gengur á milli tveggja skauta, er með 
öðrum orðum beint.262 Þannig hafi Kolbeinn sett vísbendingu um nafn sitt í erindið, 
þótt aðrar leiðir hafi einnig verið til þess færar.263  

Rímnaskáldið Kolbeinn tekur sér augljóst skáldaleyfi í úrvinnslu sinni á Grettis 

sögu Ásmundarsonar og sleppir alveg að minnast á þátt Önundar tréfóts, forföður 
Grettis. Í rímunum er byrjað á að segja frá búskap Ásmundar að Bjargi og fjórum 
vísum síðar er nafn Grettis komið til sögunnar. Víða hleypur skáldið yfir heilu kaflana 
án þess að minnast á að ríman fari hratt yfir sögu. Í lok 20. rímu er skáldið búið að 
                                                   
259 Rímurnar fimm sem hér eru til umfjöllunar má lesa í Viðauka II. 
260 Páll Eggert Ólason, Fólgin nöfn í rímum, 119. Páll nefnir ekki hvenær þessi iðja varð algeng hjá 
rímnaskáldum, en í nmgr. kemur fram að á 17. öld hafi komið út rúnaromsur sem skáldin höfðu til 
hliðsjónar við þennan feluleik, t.d. í Litteratura Runica eftir Ole Worm, sem var gefin út árið 1636. Sjá 
einnig Hughes, Dictionary of the Middle Ages X, 404. 
261 Í AM 611d 4to er vísuna að finna á blaði 32 r. Vísan hefur birst þannig á prenti: „Glæða leifa safn um 
síð/sjáðu grefur þjóð í láð/flæða sveifar blaktan blíð/báðum gefur skautum gráð“. Finnur Sigmundsson, 
Rímnatal I, 171.  
262 Kristján Eiríksson, viva voce.  
263 Kolbeinn hafði áður falið nafn sitt í vísu í Sveins rímum Múkssonar, en þar var lausnin fólgin í því að 
finna í upphafi orða stafina í nafninu og raða þeim rétt saman, svo út kom nafnið: Kolbeirn, sem var 
algengur ritháttur á 16., 17. og 18. öld. Vísan hljóðar svo: „Súðig för á ísi er/ánauð lands já blóma/lögur 
ós kaun eg lýsi hér/með límuðum vatna dróma“. Við lausn gátunnar þarf reyndar í eitt skipti í upphafi 
að finna samheiti, sbr. eftirfarandi: Snúðig för = reið = r, ísi = i, ánauð = nauð = n, blóma = b, lögur 
= l, ós = o, kaun = k, vatna drómi = ís = i. Sjá nánar Páll Eggert Ólason, Fólgin nöfn í rímum, 127.  
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segja alla söguna með sínum hætti og sleppir ekki að greina frá kristilegum örlögum 
Þorsteins og Spesar í sögulok: „Og Dromundar Þorſt(eins ) þijd,/þeck nam ganga 
giæfu ſlod“.264  

Fimmta og síðasta ríman sem er til athugunar hér endar á að segja frá viðureign 
Grettis við drauginn Glám og í lokavísunni er söguhetjan þreytt og leggur sig: „Laufa 
vidur luinn og ſtirdur, lagdi ſig til hvijlu,“ (V 84.1) á svipaðan hátt og rímnaskáldið 
hvílir rímuna: „hier ſkal nidur bragurinn birgdur“ (V 84.3). Af rímnaskáldunum 
þremur sem hér eru skoðuð nær Kolbeinn lengst inn í Grettis sögu Ásmundarsonar, sé 
miðað við fimm fyrstu rímurnar, með því að stökkva yfir þá kafla þar sem ekki er 
beinlínis verið að lýsa hetjudáðum söguhetjunnar. 
 Allmörg handrit eru til af Gr17. Elst þeirra er AM 611d 4to. Handritið er 32 
blaða pappírshandrit og geymir einungis þessar rímur af Gretti eftir Kolbein 
Grímsson. Handritið hefur verið aldursgreint til árabilsins 1658‒1700. 265 
Upphafsártalið markast af því að í niðurlagi Grettisrímna stendur skrifað að Kolbeinn 
Grímsson hafi lokið við að semja rímurnar 29. nóvember 1658. Ekki er vitað hvort 
þetta handrit að rímunum hefur verið skrifað stuttu eða löngu síðar. Þó eru einkenni í 
handritinu sem benda til aldurs þess, svo sem stafagerð og rithættir, líkt og um verður 
fjallað í kafla 7.5. Blöð handritsins eru 19,1 cm x 15,3 cm, skrifflötur hverrar síðu er að 
jafnaði 16 cm x 14 cm.266 Handritið er þétt skrifað með smágerðri fljótaskrift, mikið 
bundinni. Skriftin hefur þónokkur fornleg einkenni eins og engilsaxneskt f (f)267 og 
eldri gerð af æ, þar sem aftari krókurinn fer niður fyrir línu.268 Fljótaskrift barst til 
Íslands frá Danmörku á fyrri hluta 17. aldar, en alþýðumenn héldu gjarnan eldri 
skriftareinkennum lengur en menntamenn. Skriftin í AM 611d 4to telst því fremur 
dæmigerð fyrir þann tíma sem um ræðir.269  

Uppskrift fyrstu fimm rímnanna er að finna í viðauka II. Uppskriftin er 
stafrétt, leyst er upp úr böndum og styttingar eru skrifaðar út að fullu innan sviga. Þar 
sem handritið AM 611 d 4to var illlæsilegt eða vantaði í það orð eða hendingar var 
brugðið á það ráð að leita samanburðar í handritið Lbs 2323 4to, sem var skrifað af 
Sighvati Grímssyni Borgfirðingi270 á seinni hluta 19. aldar.  

                                                   
264 Þar sem síðustu 15 rímur Kolbeins af Gretti eru ekki til uppskrifaðar er ekki unnt að setja númer á 
erindið, líkt og gert hefur verið í fyrstu 5 rímunum í Viðauka II. Í hdr. AM 611d 4to er erindið að finna 
á bl. 32 r., l. 2. 
265 Kålund, Katalog II, 17. Þar er handritið tímasett til seinni hluta 17. aldar. 
266  Handritið telst til vandaðra handrita þar sem leturflöturinn er nánast alltaf sá sami. Ólafur 
Halldórsson, Bókagerð, 76. 
267 Björn K. Þórólfsson, Nokkur orð um íslenskt skrifletur, 39. 
268 Björn K. Þórólfsson, Nokkur orð um íslenskt skrifletur, 33. 
269 Björn K. Þórólfsson, Nokkur orð um íslenskt skrifletur, 30–32. 
270 Sighvatur Grímsson Borgfirðingur var sjálfur rímnaskáld. Sjá Finnur Sigmundsson, Rímnatal II, 122. 
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Önnur handrit sem geyma Gr17 eru: Lbs 192 fol, Lbs 896, Sth. Papp. fol 64 
(brot) og Papp. 8⁰ nr. 9.271  

Þess ber þó að geta að á 17. öld voru ortar rímur af Gretti aðrar en Gr17, sem 
ekki hafa enn verið skoðaðar, en gleggstar upplýsingar má hafa úr Rímnatali I–II um 
þá gerð og aðrar gerðir rímna af Gretti sem eru undanskildar þessari rannsókn.272 

7.2	   Uppruni	  

Kveikjan að rímum Kolbeins virðist vera beiðni frá „blijdum vin“ sem bað skáldið um 
„ad ſetja uppa ſonar din,/ſỏguna af Gretter ſterka“ (I 8.3–4). Að ósk verkbeiðanda er 
ríman ort með söguhetjuna samviskusamlega í forgrunni. Hvort vinur Kolbeins var 
Brynjólfur Sveinsson Skálholtsbiskup er ekki vitað, þótt ljóst sé að Brynjólfur hafi 
beðið Kolbein Grímsson um að semja rímurnar um Svein Múksson.273 

Kolbeinn Grímsson virðist hafa vitneskju um að annað skáld hafi áður gert 
Grettis sögu Ásmundarsonar skil, sbr. vísuorðin: „Odar ſmidur þo annar fir/undan hafe 
hier geingid“ (I 10.1–2). Af þessum orðum má hugsa sér að Kolbeinn hafi þekkt til 
Gr15, þótt ekki sé útilokað að hann hafi þekkt til annarra Grettisrímna sem nú eru 
glataðar. Af hógværð tiltekur Kolbeinn að rímur hans kunni að verða mun lakari en 
þær fyrri: „vanſied er nema verde þa,/verre mærdin ſeinne“ (I 11.3–4).274 Um það 
verður ekki dæmt hér. 

Þrátt fyrir að Kolbeinn geri sér ljóst að annað skáld hafi ort um Gretti virðist 
hann telja að nokkur nýlunda felist í því að snúa sögu af íslenskum kappa í rímu:  

Adur skallden Jnan lands 
utlendinga sogur, 
færdu uppa kuædakrans, 
kveiktist skemtan fỏgur. (I 4)  
 

Skilja má vísuna sem svo að Kolbeinn geri greinarmun á því sem hann kallar 
útlendingasögur, sem hafa þá helst verið fornaldar- og riddarasögur, og svo sögum af 
Íslendingum, eða Íslendingasögum. Á vísunni sem fylgir í kjölfarið má sjá að skáldið 
telur innlendu sögurnar ekki eftirbáta þeirra sem koma að utan þegar vegið er og 
metið hversu góður efniviður þær eru í rímur: 

Øngvu ſydur orku nægd, 
Jslendingar baru 
hugarprijde og hreiſte frægd 
hilldar tioldinn ſkaru. (I 5) 

 

                                                   
271 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, 171. 
272 Sjá nánar um þær rímur sem ortar hafa verið af Gretti Ásmundarsyni í Finnur Sigmundsson, 
Rímnatal I, 170–172. 
273 Páll Eggert Ólason, Fólgin nöfn í rímum, 127; Einar Ól. Sveinsson, Inngangur III: Um efni Sveins 
rímna Múkssonar, xxx.  
274 Hugsanlega er þetta dæmi um ritklif, þar sem bent hefur verið á að Kolbeinn átti einnig til að yrkja 
lofsamlega um eigin getu til að yrkja. Sjá nánar: Einar Ól. Sveinsson, Inngangur III: Um efni Sveins 
rímna Múkssonar, xxxii.  
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Sögur af Íslendingum voru aðeins í fáum tilfellum nýttar sem efniviður í rímur á 
miðöldum, eða fyrir 1600.275 Fram að þeim tíma var í það minnsta búið að yrkja rímur 
af Skáld-Helga út frá sögu sem nú er glötuð, og rímurnar af Gretti eftir ónefnda 
skáldið frá 15. öld. Á 17. öld þegar Kolbeinn yrkir Gr17 verða rímur af 
Íslendingasögum hins vegar algengari sem efniviður rímnaskálda276 og hefur Kolbeinn 
Grímsson vafalaust lagt sitt af mörkum til þeirrar tísku.277 Ekki er ýkja langt síðan 
rímur hans af Gunnari á Hlíðarenda fundust í einstöku handriti frá 17. öld í eigu 
bifreiðarstjóra í Reykjavík, en það mun hafa uppgötvast upp úr miðri 20. öld. Þær 
rímur orti Kolbeinn fyrir Magnús Jónsson sýslumann í Strandasýslu.278 Fleiri rímur út 
frá efni Íslendingasagna litu dagsins ljós á næstu öldum, og má þar nefna 
Laxdælarímur eftir Eirík Bjarnason frá seinni hluta 18. aldar279 og Rímur af Gísla 

Súrssyni sem Gísli Þorkelsson orti fyrir aldamótin 1800. Svo virðist sem prentaðar 
útgáfur Íslendingasagna kveiki oft löngun rímnaskálda til að kveða um efnið. Gísla 

saga Súrssonar birtist til að mynda fyrst á prenti 1756.280 Annað dæmi um þessa fylgni 

er að það líða ekki nema um 16 ár frá því að Svarfdæla saga kemur út prentuð og þar til 
Eiríkur Pálsson hefur ort rímur af Þorsteini Svörfuði.281 Ljóst er að engin prentuð 
útgáfa af Grettis sögu Ásmundarsonar var fyrir hendi þegar Kolbeinn tekur til við að 
yrkja rímnabálk sinn um hann. Guðvarður Már Gunnlaugsson hefur talið saman 
uppskriftir af Grettlu í handritum og segir: „fyrir miðja 17. öld hefst skriða [uppskrifta] 
sem stendur yfir fram á 18. öld, þegar uppskriftum Íslendingasagna fer að fækka“.282  
Frá fyrri hluta 17. aldar eru til 2 handrit með sögunni, en frá seinni hluta 17. aldar hafa 
25 slík handrit varðveist.283  
 Ætla má að hörgull á uppskriftum af Grettis sögu hafi ekki verið aðsteðjandi 
vandamál um miðja 17. öld þegar Kolbeinn tók til við að yrkja rímur út frá henni. 
Líklegt má telja að hann hafi getað komið höndum yfir eina af þeim uppskriftum sem 
nýlega höfðu verið gerðar.  
                                                   
275 Hér ber heimildum ekki saman, því ýmist er sagt að einungis tvær, þrjár eða fjórar Íslendingasögur 
hafi verið notaðar sem efniviður í rímur á miðöldum eða fyrir 1600. Vésteinn Ólason, Rímur, 216 (þrjár 
í Hugtök og heiti í bókmenntafræði), Vésteinn Ólason, Rímur, 336 (fjórar í Íslensk bókmenntasaga II). 
Björn K. Þórólfsson telur upp tvo rímnaflokka sem ortir voru eftir Íslendingasögum fyrir 1600, af 
Skáld-Helga og Gretti sterka. Krókarefs rímur og Þorsteins rímur af Stokkseyri segir hann ortar eftir 
lygisögum. Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 234–5. 
276 Vésteinn Ólason, Rímur, 216.  
277 Sjá frekar í lista yfir rímur sem taldar eru ortar á 17. öld: Finnur Sigmundsson, Rímnatal II, 190. 
278 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, 181 og Rímnatal II, 101. Eina handritið af rímum Kolbeins af 
Gunnari Hámundarsyni er skv. Rímnatali í eigu Andrésar Valbergs, bifreiðarstjóra í Reykjavík. 
Forvitnilegt væri að vita nánar af afdrifum þess, þótt ekki hafi gefist ráðrúm til að kanna það í þessari 
rannsókn.  
279 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, 326. 
280 Ibid., 163. 
281 Ibid., 535. 
282 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Grettir vondum vættum [...]“, 65. 
283  Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Grettir vondum vættum [...]“, 60–63. Samkvæmt þeirri 
aldursgreiningu handritanna sem fram kemur í greininni koma tíu af þeim 25 handritum sem nefnd eru 
til greina sem fyrirmynd Kolbeins við samningu á Gr17. 
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Víða í rímum Kolbeins má sjá vísbendingar um að bók hafi verið höfð til 
hliðsjónar við rímnagerðina: „Biornz oc Hierandja broder þann,/bokin Gunnar nefner 
mann,“ (IV 30.1–2) segir Kolbeinn og heldur skömmu síðar áfram að vitna til 

bókarinnar: „giorer a ſlijku bokinn ſkil“ (IV 32.2). Þó er líka talað um sögu, sbr. „eg 

mun nu hier,/malid ſog⸝unnar Jafna⸜“ (III 18.3–4) og „ſoddan ridur ſogunnar 
grein,/ſem hier upp ſkal taca“ (V 11.3–4).  

Um heimild Kolbeins má álykta sem svo að hann hafi haft til hliðsjónar eitt af 
þeim handritum sem voru í umferð á landinu um miðja 17. öld, þar sem hann segir á 
einum stað: „G(retters) mal a bladenu er“ (II 18.4). Erfitt er að segja frekar til um þau 
blöð sem Kolbeinn segist hafa eða fullyrða nokkuð um hvort það voru pappírs- eða 
skinnblöð. Um aldamótin 1600 var líklegra að menn skrifuðu á pappír en skinn,284 
þótt talið sé líklegt að ríflega 70 skinnhandrit séu frá 17. og 18. öld.285 Ekki er því hægt 
að útiloka að Kolbeinn hafi haft fyrir sér skinnbók er hann samdi rímur sínar. 

Ekki má útiloka að rímnaskáldið hafi getað nýtt sér fleira sem heimildir við 
rímnagerðina. Þrátt fyrir að vera fjarstæðukennt er þó vert að minnast á að í tvígang er 
engu líkara en að Kolbeinn hafi haft tal af Gretti, því að hann vitnar til orða hans: „So 
hefur G(retter) ſagt ad hann/ſig ut hielldi orugvann“ (IV 35.1–2) og eru þessar 
hendingar furðulega líkar þeim sem eru skrifaðar þrjátíu vísum síðar: „So hefur 
Gr(etter) ſagt ad hann,/sic vel hielldj oruggan“ (IV 65.1–2). Óvíst er hvort Kolbeini 
hefur orðið það á að nota sama vísuorðið tvisvar eða hvort um er að ræða handvömm af 
hendi skrifara. Sagan segir á þessum stað (samsv. IV 35.1–2): „Þá gerðist ofsi Grettis 
svá mikill, at honum þótti sér ekki ófært.“286 Ekki er tilefni til þessara orða Grettis þar 
sem komið er sögu í seinni vísunni og því verður að teljast líklegt að þarna hafi áður 
verið annar fyrripartur. 

7.3	   Höfundur	  

Rímur frá 17. öld eru flestar eftir nafngreinda höfunda.287 Á þessari öld virðist sem 
nöfn þeirra sem yrkja rímur fari að skipta meira máli en áður og heimildir um 
rímnaskáld eru því ríkulegri 288  en um þá sem ortu elstu rímurnar. Kolbeinn 
Jöklaraskáld Grímsson er annað af tveimur skáldum sem vitað er til að hafi ort rímur 
eftir Grettis sögu Ásmundarsonar á þessum tíma, en hitt skáldið var Jón Guðmundsson í 
Rauðseyjum. Hann orti 14 rímna flokk af Gretti, sem finna má í AM 614b 4to og 
yngra eftirriti af því. Ekki hafa þessar tvær rímnagerðir frá 17. öld verið bornar saman 

                                                   
284 Arna Björk Stefánsdóttir, Pappír sem ritfang – yfirtaka pappírs á Íslandi á 16. og 17. öld, 26. 
285 Guðvarður Már Gunnlaugsson, viva voce. 
286 Grettis saga Ásmundarsonar, 95. 
287 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 33. Vésteinn Ólason, Rímur, 321. Þar segir: „[...] eftir 
siðbreytingu er vitað um höfunda flestra rímna og rímnaflokka.“  
288 Viðar Hreinsson, Tvær heimsmyndir á 17. öld, 117. 
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til þessa, en slík rannsókn gæti gefið upplýsingar um sumt af því sem þessari rannsókn 
er ætlað að leiða í ljós, sérstaklega er varðar það sem snýr að aldarfari og 
tískustraumum í rímnagerð. 

Kolbeinn segist í Grettisrímum sínum hafa ráðist í verkið „nærri sextugs 
aldri“.289 Samkvæmt vísum í lok elsta handrits sem geymir rímurnar, AM 611 d 4to, 
hefur verkinu verið lokið að Dagverðará undir Jökli 29. nóvember 1658:  

16 hundrud allda är, 
eru oc ſtanda 50 fleir, 
atta fundinn auk þeſs klar 
yggier blanda hród ei meir 
 
[...] 
 
Drijgd var ſliijk ad Dagverdz á 
Diktan Lok þó fanijt ſie, 
i Breida vijk er bærinn sä 
Bardi Jookvelz290 allnærri.291 
  

Þessar upplýsingar hafa leitt til tveggja ályktana. Annars vegar hefur verið talið að 
Kolbeinn hafi verið búsettur að Dagverðará á Snæfellsnesi og hins vegar hefur ártalið 
gefið upplýsingar um aldur Kolbeins. Hann hefur verið talinn fæddur um aldamótin 
1600.292 

Í Íslenskum æviskrám segir að Kolbeinn Grímsson hafi verið skáld af ókunnum 
ættum sem víða bjó, meðal annars að Dagverðará í Breiðavík undir Jökli.293 Björn 
Sigfússon hefur í „Formála“ í Ritum Rímnafélagsins I mælt gegn því að sú staðsetning í 
handriti rímnanna þýði að Kolbeinn hafi búið að Dagverðará, hann gæti allt eins hafa 
lokið við rímurnar á þeim stað.294 Björn hefur einnig sett fram kenningu um ætterni 
Kolbeins og telur hann hugsanlega hafa verið dótturson Kolbeins Jónssonar í Lóni 
undir Jökli, sem fæddist í kringum 1540–50. Þá telur Björn að sennilega hafi hann 
verið launsonur Jóns sýslumanns á Svalbarði við Eyjafjörð; „það var afburðakyn, en 
margt var þar sérlyndra manna“.295 

                                                   
289 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxi. 
290 Örnefni sem kemur heim og saman við „Jookvelz“-barði finnst ekki, þó finnast Járnbarði og 
Suðurbarði allnærri Dagverðará í Breiðavík undir Jökli, sbr. Íslandsatlas, kort 7.  
291 AM 611d 4to, bl. 32 r., l. 11. 
292 Finnur Sigmundsson, Rímnatal II, 100. Þar segir að Kolbeinn Grímsson hafi verið uppi „um 1600‒ 
um 1683“. Björn Sigfússon segir ekki nær komist um aldurinn en að Kolbeinn hafi fæðst 1597‒1600. 
Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxii. 
293 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, 366. 
294 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxiii. Björn tengir Kolbein Grímsson 
fremur við bæinn Lón, svo sem sumar þjóðsögur gera, sbr. „Þjóðsögur kenna Kolbein við Lón undir 
Jökli (Einarslón).“ Einarslón og Lónkirkja voru þarnæsti bær við Dagverðará á Snæfellsnesi. Allir 
bæirnir eru nú í eyði, sbr. Íslandsatlas, kort 7. 
295 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxvii. Sé tilgáta Björns rétt voru þeir 
Kolbeinn Grímsson og Brynjólfur biskup þremenningar. Sögusögn af kynnum Kolbeins og Brynjólfs 
má lesa í grein Einars Ól. Sveinssonar, Formáli III: Um efni Sveins rímna Múkssonar, xxx. 
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Margt er enn á huldu um Kolbein Grímsson, sem hefur ýmist haft viðurnefnið 
Jöklaskáld eða Jöklaraskáld. Í nefndum formála hefur Björn tekið saman þær 
upplýsingar sem liggja fyrir um ævi hans, ætt, starf og hæfileika. Þar segir að Kolbeinn 
hafi verið „mikils metið skáld“ á sinni tíð og skilja má sem svo að sem skáld hafi hann 
verið með nýjustu tísku í rímnagerð á hreinu.296 Björn segir Kolbein þó ekki hafa verið 
annað en „skáldfífl í augum vísdómsmanna á næstu öld“297, þ.e. 18 öldinni. Þar er 
sennilega verið að vitna til orða sem Jón Grunnvíkingur skrifaði um Grettisrímur 
Kolbeins í rithöfundatali sínu þar sem hann sagði Grettisrímur á köflum líkjast fremur 
skáldfíflaskap en skáldskap.298 Hugsanlega er það vegna slíkra meininga sem ratað 
hafa á bækur sem Björn K. Þórólfsson segir: „[...] vandfýsni er ekki alltaf ströng um 
myndun orða, og hefur skáldið það til að láta fjúka óvandað þar eins og í 
kenningunum.“299  

Þrátt fyrir að samtímaheimildir um Kolbein séu af afar skornum skammti 
hefur Birni Sigfússyni tekist að finna undirskrift Kolbeins víða í þingabók 
Snæfellssýslu frá árunum 1652–67. Út frá undirskriftum hans getur hann sér þess til 
að Kolbeinn hafi verið „í smærri bænda röð, en bjargálna og vel metinn vegna greindar 
og einurðar“.300  

Vitað er til þess að Kolbeinn hafi ort um sína daga bæði andleg kvæði og sálma. 
Árið 1682 voru útgefnir eftir hann á prenti frá Hólum Nockrer Pſalmar ſem syngiaſt 

meiga Kuølld og Morgna vm alla Vikuna. Óvíst er hvort Kolbeinn hafi verið á lífi þegar 
sálmar hans voru útgefnir, en þess er ekki getið í útgáfunni að skáldið sé látið.301 Þekkt 
er vísa Guðmundar Bergþórssonar sem minnist skálda, þeirra á meðal Kolbeins, í 
Olgeirsrímum frá 1680, en þar virðist sem hann sé enn á dögum: 

Kolbeinn fróði Grímsson greindur 
glans er vestursveita, 
stýrt hefur óði stíms von reyndur 
stefs um festu reita.302 

 
Hafi Kolbeinn verið á lífi þegar Guðmundur orti vísuna hefur hann sennilega verið 
hættur vísnagerð þar sem rætt er um þá iðju hans í þátíð. Kolbeinn var hins vegar 
löngu farinn á fund feðra sinna þegar rímur hans um Svein Múksson, sem taldar eru 
„atkvæðamestar og persónulegastar af verkum hans“, voru prentaður í Reykjavík árið 
                                                   
296 Björn K. Þórólfsson, Formáli I: Rímnalist, handrit og útgáfa, ix. 
297 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxi. 
298 Einar Ól. Sveinsson, Formáli III: Um efni Sveins rímna Múkssonar, xxxi. 
299 Björn K. Þórólfsson, Formáli I: Rímnalist, handrit og útgáfa, xiii. 
300 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxii.  
301 Björn Sigfússon telur hafa verið venju á Hólum að geta þess ef höfundurinn var látinn með því að 
„setja „sál.“ eða „heitinn“ á titilblöð við nöfn höfunda, ef þeir voru látnir“, sbr. Björn Sigfússon, Formáli 
II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxiii. Frekari getgátur um aldur Kolbeins við andlát spinnast í 
kringum vísu eftir Guðmund Bergþórsson frá 1680, þar sem ort er um Kolbein í nútíð, eins og hann 
væri á lífi.  
302 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxiii. Enn fremur Olgeirs rímur XXII 
13. 
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1949.303 Minnst er á vísu eftir Kolbein, sem nú er glötuð, í þriðja bindi ritsins Íslenzkar 

gátur, skemtanir, vikivakar og þulur.304 Þar er einnig að finna 3. erindi kvæðis eftir 
Kolbein sem nefnist „Fyrirhyggjan föðurins blíða“. 305  Stærstur hluti þess sem 
Kolbeinn kvað um sína daga er enn óprentaður, þar á meðal rímur hans af Gretti 
Ásmundarsyni. Fyrstu fjórar þeirra má þó finna uppskrifaðar með nútímastafsetningu 
á óðfræðivefnum Braga og þar er einnig að finna Skilnaðarskrá og Ævisamlíkingu eftir 
skáldið.306 Vitað er um fjórða rímnabálkinn sem Kolbeinn Grímsson orti, sem eru 
Rímur af Tíódel riddara, og liggja þær einnig óprentaðar, varðveittar í þremur 
handritum: Lbs 989 4to, Lbs 990 4to, AM 616a 4to.307 

Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld er þjóðsagnapersóna, með réttu eða röngu. 
Tildrög þess að hann er talinn til þjóðsagnapersóna eru einfaldlega þau að hann er 
nafngreindur í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar.308 Í kaflanum um „Veiðibrellur kölska“ 
er frásögn af Kolbeini og viðureign hans við skrattann:  

Einu sinni var sagt að kölski hafi veðjað við mann þann er Kolbeinn hét og nokkrir 
ætla að hafi verið Kolbeinn Jöklaskáld. Skyldu þeir báðir sitja hvor hjá öðrum á 
Þúfubjargi undir Jökli þegar brim gengi þar hæst og kveðast á þannig að kölski gerði 
fyrri hluta næturinnar fyrri helming vísnanna, en Kolbeinn skyldi botna hjá honum. 309 

 
Frásögnin hverfist um það hversu útsjónarsamur Kolbeinn var við vísubotnasmíðina 
og ekki síður hvernig hann kvað kölska í kútinn þegar hann kastaði á hann 
fyrripartinum: „Horfðu í þessa egg egg/undir þetta tungl tungl.“310 Svar kölska við 
þessu urðu síðan fleyg orð: „Það er ekki skáldskapur að tarna, Kolbeinn.“ Kolbeinn 
taldi af þessu svari kölska rekinn á gat og segir sagan að hann hafi botnað sinn eigin 
fyrripart á þessa leið: „Ég steypi þér þá með legg legg/lið sem hrærir ungl-ungl.“311 Af 
þessari sögu hafa spunnist sagnir um að Kolbeinn hafi verið kraftaskáld og göldróttur, 
en einnig hafa seinni tíma lærðir menn hent á lofti svar kölska í þeim tilgangi að gera 
lítið úr skáldskap Jöklaraskáldsins.312 

                                                   
303 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxix. 
304 J. Árnason og Ó. Davíðsson, Vikivakar og vikivakakvæði, 130 
305 Ibid., 343. 
306  Óðfræðivefurinn Bragi. Um fleiri verk Kolbeins má finna skrifað. Séra Þorsteinn Pétursson á 
Staðarbakka lætur þess getið í Lærdómssögu sinni um 1780 að Kolbeinn hafi einnig ort Dýrðardikt með 
„fávíslegri framhleypni vogandi að handtéra guðlega hluti um jarðteiknir og pínu frelsarans, hvörja hann 
hefur vanhelgað með heimskulegum og ljótum glósum, auk annara þeirra lasta sem eru í hans kvæðum. 
Hann blandar og þar saman við dálegum setningum pápistanna“. Einar Ól. Sveinsson, Formáli III: Um 
efni Sveins rímna Múkssonar, xxxii.  
307 Þeir fjórir rímnaflokkar eftir Kolbein sem vitað er um eru af Gretti, af Gunnari Hámundarsyni, af 
Sveini Múkssyni og af Tíódel. Það voru fleiri rímnaskáld sem ortu um Tíódel og er þeirra getið í 
inngangskafla í útgáfu á samnefndri sögu, sbr. Tove Hovn Ohlsson, Indledning, xi. Athyglisvert er að 
eitt þessara skálda er Magnús í Magnússkógum sem fjallað er um í III. hluta þessarar ritgerðar, en hann 
orti á 19. öld rímur af Gretti og gekk því í tvígang í spor Kolbeins. 
308 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri II, 21. 
309 Ibid. 
310 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri II, 22. Í þjóðsögunni kemur fram að aðrir hafi fyrsta 
vísuorðið svo: „Sjáðu þessa egg egg.“ 
311 Ibid. [Svo] Í nmgr. 1 kemur fram að aðrir hafi síðasta vísuorð svo: „sem liðurinn hrærir úln-, úln.“ 
312 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxv. 
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 Skáldið Kolbeinn kemur fram í rímunum með margvíslegum hætti og kennir 
jafnvel sjálfan sig til vopna: „leſid er ſlykt af bender ſpiőtz“ (IV 89.4). Þó er algengara 
að hann noti fyrstu persónu fornafn til að beina athyglinni að sér og sínum 
hugðarefnum, kostum eða göllum, sbr:  

Jeg vil minna marga a̋ 
 minnſt þo ſialfur rækie, 
 ad verka ſina villdu ga̋, 
 og varaſt alla klækie. (V 2) 
 
Af þessu má sjá að Jöklaraskáldið tekur sjálft sig ekki of hátíðlega, játar á sig að vera 
ekki barnanna bestur, þótt hann leyfi sér umtalsverða predikun í skáldskap sínum. 
Slíkan boðskap er allra helst að finna í mansöngvum Grettisrímna Kolbeins. 

7.3.1	   Mansöngvar	  

Þær takmörkuðu upplýsingar sem liggja fyrir um Kolbein Grímsson sveipa persónuna 
dulúð og það er eftirtektarvert hversu lengi orðstír hans virðist hafa enst.313 Bein kynni 
af skáldinu í gegnum hans eigin skáldskap í Grettisrímum staðfesta hugsanlega orðspor 
hans sem kraftaskálds en gætu allt eins varpað nýju ljósi á list hans og hugðarefni. 

Mansöngur er fyrst í hverri rímu Gr17 en Kolbeinn yrkir mismörg erindi í 
upphafi hverrar um sig: 18, 19, 19, 19 og 13.314 

Svo virðist sem Kolbeini Grímssyni finnist ekki mikið til síns eigin 
skáldskapar koma og telur hann sig jafnvel til leirskálda, „leirſkallden ſem lyk eru mier“ 
(I 16.3). Varlegt er þó að taka mark á slíku, því að alþekkt retorískt bragð rímnaskálda 
er að játa á sig lélegan skáldskap og biðja þá sem kunna betur um að bæta 
skáldskapinn: „Lyktast odur lidinn er hrodur,/um lytenn higner bæti“ (III 105.1–2).315 
Andstætt ellinni sem hrjáði ónefnda rímnaskáldið á 15. öld segir Kolbeinn bernsku um 
að kenna ef rímurnar eru lélegar, sbr. „eingin betur qvedur enn kann/oc kallse ei 
bernsku mijna“ (I 15 3–4).316 Skáldið lýsir verki sínu sem göngu þar sem á brattann er 
að sækja: „Brỏtt J veige brecka er,/enn birdj þung a herdum mier“ (IV 2.1–2).  

Vel þekkt er að rímnaskáld tjái sig um samfélagsmál í mansöngvum. Er 
skemmst að minnast skoðunar ónefnda rímnaskáldsins frá 15. öld sem sagði ‘heiminn 
hörmulega spilltan’ (I 5.1). Kolbeinn hefur sennilega þurft að taka afstöðu til margra 

                                                   
313 Sem dæmi um orðspor Kolbeins Grímssonar í upphafi 20. aldar, sjá t.d. grein Páls Eggerts Ólasonar, 
Fólgin nöfn í rímum, 127 og enn fremur skrif Einars Ól. Sveinssonar, Inngangur III: Um efni Sveins 
rímna Múkssonar, xxx–l. 
314 Í V. rímu Gr17 virðist sem mansöng sé lokið eftir 11 erindi, en þar sem skáldið heldur áfram að rifja 
upp í næstu tveimur erindum það sem þegar hefur verið greint frá í fyrri rímu má segja mansönginn 13 
vísur í heild. Það getur verið óskýrt hvar mansöng lýkur hjá Kolbeini. 
315 Hvort tveggja eru þekktar aðferðir þeirra sem rita formála í miðaldaritum, sbr. Sverrir Tómasson, 
Formálar íslenskra sagnaritara í miðaldahandritum, 151 og 155.  
316 Hugmyndin um bernskuna á 17. öld virðist vera nálægt hugmyndinni um þá sem hafa „ófræðilega 
heimsmynd“, sbr. Viðar Hreinsson, Tvær heimsmyndir á 17. öld, 126. 
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mála er upp komu í samfélaginu, sé litið til þess að hann var einn af dómsmönnum í 
sumum af þeim dómum sem féllu í Snæfellssýslu á árunum 1652‒67.317 Hann er enda í 
mansöng sínum gagnrýninn á stöðu heimsins í Sveins rímum Múkssonar:  

Fram er komið það fyrr var spáð 
og furðu víða stendur skráð, 
kærleikans er kólnað mið, 
en kviknar aftur ranglætið.318 
 

Í einum af mansöngvum Grettisrímna segir Kolbeinn berum orðum að hann þurfi að 
gera grein fyrir stöðunni í samfélaginu áður en hann heldur áfram með söguna um 
Gretti:  

Adur enn ſokt er efnisſkrä, 
annars þurfte firr ad gȁ, 
med hugſkotz augum horfa oc ſia, 
hvornenn gengur lande aa. (II 3) 

 
Engu er líkara en að það sé skylda rímnaskálda að bjóða um leið upp á einskonar 
ástandslýsingu á þjóðmálunum í mansöngnum. Þetta leysir Kolbeinn í annarri rímu 
með því að segjast hafa heyrt á tal tveggja frúa sem voru ekki á sama máli um neitt. Á 
meðan önnur taldi náttúruna vera spillta og að hana yrði að temja (II 6) lagði hin frúin 
áherslu á að það gæfi „litla heilſubȍt“ að safna að sér fé (II 8). Svona ræðast þessar frúr 
við og út úr því má lesa ýmis viðhorf, sem varpa einnig ljósi á söguna af Gretti. Þegar 
frúrnar ræða um þá sem verða öðrum að bana berst talið að því sem hlýtur að vera 
samsvarandi mannorðsmorði: „Hinn ſem tydkar tungu mord/tekur ſijn valla aftur ord“ 
(II 15.1–2). Önnur frúin er þeirrar skoðunar að slík „tungumorð“ séu ekki skárri en 
líkamleg dráp og skilja má að Grettir hafi aldrei orðið uppvís að tungumorði. Í kjölfar 
þessa viðhorfs er eins og gefið sé ráð til þeirra sem „lenda“ í því að fella annan mann: 
 J þo falle einhvor þann, 
 őgiỏrnïng ad helſla̋ mann, 
 ef mord vill fordast ſomanz ſann  

ſamdægurs þvj lyſer hann. 
Ekki fer á milli mála að rímnaskáldið líkir fyrsta vígi Grettis við það sem hann lýsir í 
þessu erindi. Segja má að skáldið taki upp hanskann fyrir söguhetjuna með því að setja 
vígið á Skeggja í þetta samhengi og hrósar Gretti fyrir að lýsa víginu samdægurs; það 
séu rétt viðbrögð við slíkum ógjörningi. 

Kolbeinn fjallar um útlegð í mansöng í þriðju rímu: „Utlegd ſtrid fra lande oc 
lid“ (III 7.1). Útlegð jafnar hann við „avoxt þann ſem meidir mann“ (III 6.3) og er 
greinilega á því að Grettir hafi þurft slíkt úrræði, þar sem „Ofrijkid med yfer gangz 

ſid/af illri röt er dreigid“ (III 6.1). En rímnahöfundurinn varpar líka ljóma á gerðir 
                                                   
317 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxii. 
318 Kolbeinn Grímsson, Sveins rímur Múkssonar (II.9), 19. 
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Grettis þegar hann gerir málshátt að útgangspunkti í mansöng sínum: „illur feingur æ 
forgeingur“ (III 9.1), og minnir svo á að „egi neitt/ytar ſkuli med rꜹngu,/girnast hier 

hvad annarz er“ (III 10.1–3). Ríman segir í kjölfarið frá því þegar berserkir hugðust 
sænga hjá konu Þorfinns í Háramarsey, en Grettir kom í veg fyrir að svo gæti orðið. 
Þó eru til verri syndir, segir Kolbeinn, svo sem það að væna saklaust fólk um glæp (III 
13–14) en um það munu vera til fjölmörg dæmi: „Dæmin ſlijk ma̋ reikna rijk,/ritud J 
letri vijda“ (III 15.1–2), og virðist honum jafnvel hugleikið að safna saman dæmum af 

ýmsu óréttlæti. Hann segir í mansöng IV. rímu: „hemſenz blijdan fallvollt er,/velltist 
um þa varer minſt,/vijda til þess dæme finſt“ (IV4.2–4). Hér er látið í veðri vaka að 
skáldið viti margt og þekki mörg dæmi um óréttlæti heimsins. Þó er ekki alltaf ljóst 
hvert mansöngur stefnir og ekki hefur tekist að bera kennsl á það sem Kolbeinn segir 
„maltak gamallt“ (IV 13.1): „okend uara folkid fie,/firrir oft þo gliſleg ſie“ (IV 13.3–4). 
Ef til vill vill hann þó einungis vara fólk við því að falla fyrir óþekktum glyslegum 
vörum því það muni tapa fé á því. Þar sem umfjöllunarefni rímunnar eru að hluta til 
árekstrar Grettis og Björns eftir að Grettir hefur unnið á villtum birni í skóginum, og 
svo innkoma Gláms í íslenskt sveitalíf, má vera að hin ókennda vara eigi við Björn, 
sem sagan segir að hafi verið drjúgur með sig.319 Það eru þó aðeins getgátur, en 
hugsanlega studdar af lokavísu mansöngsins: „Hreckvis madur heillri borg,/hefur oft 
komid i neid oc ſorg,/verda ma hier vitniſt eitt“ (IV 16.1–3). Þetta gæti átt við um 
Björn, en einnig Glám sem er nýkominn til sögunnar. 

Þrettán fyrstu vísur fimmtu rímu eru réttnefndur mansöngur, þar sem lesa má 
vangaveltur Kolbeins um gildi þess að forðast „klækie“ (V 2.4) og „illſku pỏr“ (V 3.3). 
Er augljóst að tilvera Gláms er innblástur þessara orða, en hann „liggur daudur lifer 
þo,/firir ljotan fitonz anda“ (V 8.3–4). Í þessu samhengi minnist Kolbeinn á „H(eilỏg) 
frædj“ og „helgar kirkiur og ſkola“ (V 5.2) og er það ekki í fyrsta skipti sem trúmál eru 
beinlínis á dagskrá í mansöng, því að Kolbeinn hefur í öðrum mansöngvum Gr17 
komið á framfæri trú sinni á heilaga þrenningu: „þrenning god“ (I 14.3) og „bleſsud 
þrenning bue ſier,/bigdar veru i hiarta mier“ (II 18.1) yrkir hann og tekur af allan vafa 
um trú sína. Á sama tíma læðir hann inn hugmyndum um myrkraöflin. Þetta er best 
sýnilegt þar sem hann segir skáldskap sinn vera sem „durnirs svartur dreggia partur“ 

sem „drijfur vr mælſku GtialldeH“. Nánar verður fjallað um þá merkingu sem ‘durnir’ 
hafði á 17. öld í kafla 7.3.2. 

Á 17. öld virðist liggja beint við að munstra saman í rímum frásögnum af 
heiðingjum og kristnum boðskap. Almennt má segja að mansöngvar í rímum Kolbeins 

                                                   
319 Grettis saga Ásmundarsonar, 74. 
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séu litaðir af trúarlegum gildum og ráðleggingum um hvernig beri að haga sér og er þá 
ýmist bent á fordæmi Grettis til góðs eða ills (I 12–14; II 13–14; III 7; IV 9). 

Hafa skal í huga þegar reynt er að rýna í áhugasvið Kolbeins Grímssonar 
Jöklaraskálds orð hans sjálfs: „mun þad kiærast hiarta þier,/ſem tydaſt fram a tungu 

ber“ (II 17.2–3). Svo má taka inn í myndina hversu vel hann lýsir draugunum Kár og 
Glámi, hversu hratt rímur hans skunda að frásögninni þar sem Grettir tekst á við 
Glám og fleira sem tengir rímurnar við skuggahliðar heimsins.320 

7.4	   Bragur	   	  

Kolbeinn Grímsson virðist hafa verið nokkuð nýjungagjarnt rímnaskáld. Til er 
‘Kolbeinslag’, bragarháttur sem kenndur er honum og Kolbeinn nefnir sjálfur í 
lokavísu átjándu rímu sinnar um Grettis sögu Ásmundarsonar: „Kolbeinslag má kalla 
brag,/kvæðið þver og úti er.“321 Kolbeinn hafði áður kveðið undir þessum hætti þriðju 
rímu um Svein Múksson,322 sem talið er að hann hafi ort á undan Grettisrímum. 
Kolbeinslag er eins og gagaraljóð stiklað.323 Þar eru aðalhendingar langsetis í öllum 
braglínum en víxlhent miðrímið, eins og þessi vísa úr Sveins rímum Múkssonar sýnir:  

 
Þar stóð höll á víðum völl, 
var sú há og breið að sjá, 
þakin öll með Þjassa sköll, 
þorpin smá þar kringum stá. (III 61)  

 
Kolbeinn mun hafa sett mark sitt að einhverju leyti á fleiri bragarhætti. Í riti 
Sveinbjörns Beinteinssonar, Bragfræði, segir til að mynda að Kolbeinn Jöklaraskáld 
hafi ort sléttubönd „[...] víxlhend, en þannig voru þau mest ort síðan.“324  

Fyrstu fimm rímurnar sem Kolbeinn Grímsson orti um Gretti Ásmundarson 
og verða skoðaðar hér eru ortar hver með sínum hætti. Þó er í eitt sinn vikið frá því að 
sami háttur haldist út alla rímuna og er það ekki í fyrsta sinn sem Kolbeinn leikur 
slíkan leik, að hafa bragarhættina fleiri en fjölda rímna í rímnabálki.325 

Kolbeinn Grímsson breytir ekki út af aldagamalli siðvenju og kveður fyrstu 
rímu undir óbreyttum ferskeyttum hætti326 með víxlrími aBaB. Frumlínur eru stýfðar, 

                                                   
320 Hafa skal í huga að næsta erindi á eftir fjallar um ‘blessaða þrenningu’, svo hugsanlega hefur 
Kolbeinn talið að hann væri kominn út á hálan ís og viljað taka af öll tvímæli um hvert hugur hans 
stefndi, upp en ekki niður. 
321 Björn K. Þórólfsson, Formáli I: Rímnalist, handrit og útgáfa, ix–x. Hér má sjá nánari tilgátur um 
hvernig nafngift Kolbeinslags, háttarins sem kenndur er Jöklaraskáldinu, er til komin. 
322 Háttalykill sá sem kenndur hefur verið við Hall Magnússon (d. 1601) vísar í 38. erindi til Sveins 
rímna Múkssonar (III 2 ort með Kolbeinslagi) eftir Kolbein Grímsson, en þær voru ortar eftir dauða 
Halls og þykir þetta sýna fram á að háttalykillinn sé ekki kenndur við réttan mann. Sjá nánar Björn K. 
Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 60–61. Háttalykilinn er að finna í handritinu AM 166 b 8vo.  
323 Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði, 30. Sbr. dæmi 163. 
324 Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði, xxxiii. 
325 Björn K. Þórólfsson, Formáli I: Rímnalist, handrit og útgáfa, ix. 
326 Ibid. 
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og samanstanda af 4 bragliðum með 7 atkvæðum. Síðlínur eru óstýfðar, samanstanda 
af þremur bragliðum og stöku frjálsum forlið, en hafa að jafnaði 6 atkvæði.  

Svo virðist sem óregla sé á rímorðum eins og „ſeirna“ : „hreina“ (I 38)328 og 
„sagde“ : „sagdj“ (I 43), þar sem fyrra rímorð er endurtekið með ólíkum rithætti. 
Annars konar óreglu verður vart í undantekningu frá ríkjandi rímnahætti: 

Fann hann bratt ad fleigin uar, 
hriggur fra lend a macka, 
ma̋lődur ſo mælltj ſtiggur, 
ma eg þad G(retter) þacka. (I 67) 

 
Vísan er einkennileg og að hálfu án endaríms, en hugsanlega mætti kenna handvömm 
skrifara um núverandi orðaröð, þar sem auðvelt er að víxla orðunum „uar“ og „hriggur“ 
og rétta þannig braginn af að nokkru.  

Önnur ríma Kolbeins er óbreytt samhenda þar sem allar ljóðlínur eru stýfðar 
með jafnan fjölda bragliða eða 4 og 7 atkvæði í hverjum. Sem eðli samhendunnar býður 
er endarím samrímað. Frávik frá réttum brag má þó finna á nokkrum stöðum, t.d. í 
vísu 20: „gamall hofdinge gilldur oc ſnar“, þar sem þríliður í öðrum braglið riðlar 
atkvæðafjölda. Í annarri rímu er ekki hægt að skýra það að skáldið noti tvo bragarhætti 
með því að skrifari hafi hugsanlega gripið rangt niður í rímurnar er hann sat við 
skriftir. Hér býr annað og meira undir því að tvo bragarhætti má finna í þessari 
annarri rímu. Lokavísan, sem ort er samhent klifað, hljóðar svo:329 
 

Ef liőda hlyder þulum þiőd, 
Þjőd mun ſtridum hafna mőd, 
Mőd af ſnÿda frædinn frod, 
Froder ſnïda lyder őd. 
 

Ekki mun óþekkt að rímnaskáld hafi lokavísu í rímu með öðrum brag, en þetta mun 
hafa orðið vinsælt á 17. öld.330 Kolbeinn Grímsson leikur sama leik í Sveins rímum 

Múkssonar, því „í sumum þeirra er niðurlagserindið dýrra kveðið en ríman að öðru 
leyti, undir dýru tilbrigði af hætti hennar“.331 

Þriðja ríma Gr17 er ort undir ferskeyttum hætti. Frumlínur eru stýfðar. 
Afbrigðið er fráhent og endarím er ekki í frumlínum: oAoA. Alhendingar eru í 
frumlínum. Fjöldi bragliða eru 4 í frumlínum með 8–9 atkvæðum en bragliðir eru 3 í 
síðlínum með 6–8 atkvæði. Dæmi um vísuorð með 9 atkvæðum er „tveir halendſker 
trꜹdlega mennſker“ (III 23.1) og „til Haloga Landz för ſa til ſanz“ (III 75.3). 
                                                   
328 Hefði ‘ei’ í „hreina“ verið bundið hefði mátt leysa úr bandinu með ‘eir’ í stað ‘ei’ til að fá rím til að 
ganga upp og undirgangast þannig rithátt skrifara sem bætir gjarnan tannhljóði inn í orð með ei og n.  
329 Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði, 48–49. Ekki hefur Sveinbjörn neitt dæmi um samhent klifað í 
sínu riti, en það dæmi sem hann birtir sem næst kemst þessu afbrigði Kolbeins er stafhent klifað, sjá 
dæmi 260. 
330 Björn K. Þórólfsson, Formáli I: Rímnalist, handrit og útgáfa, ix. 
331 Ibid. 
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Með svo dýrum bragarhætti verður auðveldara að átta sig á nokkrum villum 
skrifara. Þegar í handriti stendur: „fiarenz ra̋ oc firda ſma̋n,/fær oft ending ſtrida“ (III 
4–3.4) má hugsa sér að fallið hafi niður stafurinn n, í orðinu ‘rán’, svo alhendingar 
komi fram og vísan sé skiljanleg. Í þessari þriðju rímu er atkvæðafjöldi í vísuorði 
mismunandi. Í 11. vísu er atkvæðafjöldi sem dæmi einungis 6 í frumlínu og ekki er 
hægt að telja 4 heila bragliði: „helldur ſkal higgiu sal,/hvor godz ỏdrum unna“ (III 
11.1–2). Hugsanlega hefur skrifari gleymt að skrifa forsetninguna ‘j’ í miðri línu. Sama 
vandamál er uppi í 13. vísu, þar sem vísubotninn er: „þá ræntur er eirn ſa reinist 
hreirn,/rickt ſæmdar godu“ (III 13.3–4) og því vantar eitt atkvæði til að ná tilsettum 
fjölda bragliða í lokavísuorðið.  

Rímnaskáldið virðist fara nokkuð frjálslega með forliði og önnur aukaatkvæði, 
eins og dæmi sýna: Sumir forliðir eru heldur til bóta: „Ofrijkid med yfer gangz ſid,/af 

illri röt er dreigid“ (III 6.1–2), öðrum er ofaukið: „ ad ryma fra ſier recka þa,/ſem 
ræntu menn J tőme“ (III 22.3–4) og „þa ræntur er eirn ſa reinist hreirn“ (III 13.3) þar 

sem atkvæði í línu eru tveimur of mörg. Sé ‘-ur’ ending í ‘ræntur’ ekki atkvæðisbær er 
einungis forliðnum ‘þa’ ofaukið. Aukaatkvæði í síðlínu er ekki alltaf hægt að rekja til 
forliða: „hefir margur af þui þeigid“ (III 6.4). Frekari dæmi eru auðfundin í sjöundu 
vísu þessarar þriðju rímu þar sem finna má forlið og önnur lágkvæð smáorð í hverri 
línu: 

 
Utlegd ſtrid fra lande oc lid, 

 leſinn er þeim ſo breita, 
enn ſektar þra oc hefnden ha̋, 
hinum er ad fỏr neita.332 

 
Forliðir eru ekki „í fornbrögum eða rímnaháttum“, skrifar Sveinbjörn Beinteinsson í 
riti sínu Bragfræði og bætir við: „illt er að nota mikið af slíku, en meinlaust, ef hóf er 
á“.333 Rímnaskáldið Kolbeinn hefur annaðhvort talið sig vera að beita forliðum og 
aukaatkvæðum í hófi eða lagt meira upp úr því að láta braginn renna sem þýðast, enda 
hefst ríman á þessum orðum: „Þridie Bragur þeige fagur“ (III 1.1) og hefur skáldið þar 
með afsakað öll frávik frá því að bragreglum sé stíft fylgt.  

Í fyrsta vísuorði þriðju rímu er að finna annað tveggja dæma úr þriðju rímu þar 
sem látin eru ríma saman orð sem hafa ólíka eiginleika: ‘Bragur’ : ‘fagr’. ‘Bragur’ er 
skrifað fullum stöfum, án banda. Rímorðið ‘fagur’ er hins vegar í stöðu stúfs í 
braglínunni og er skrifað með uppskrifuðu ‘r’. Sama á við um annað dæmi úr þriðju 

                                                   
332 Leturbreyting EMJ, til að auðkenna forliði og aukaatkvæði. 
333 Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði, xv. Sveinbjörn telur að vísu upp undantekningar frá fullyrðingu 
sinni á sama stað í ritinu. 
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rímu: ‘vidur’:’nidur’ (III 82.2). Í stafréttri uppskrift sem finna má í viðauka II er ‘r’-
bandið leyst upp samkvæmt meginreglu með stoðhljóði. Í rannsókn Aðalheiðar 
Guðmundsdóttur á Úlfhamsrímum kemur fram að „stýfðir bragliðir með stoðhljóðinu 
‘u’ [séu] reyndar algengir í gömlum rímum og finnast jafnvel í rímum frá 17. öld“.334 
Segja má að hafið sé yfir vafa að rímur Kolbeins af Gretti séu afsprengi 17. aldarinnar, 
en ritháttur með stoðhljóði (‘-ur’ fyrir eldra ‘-r’) birtist fyrst í handritum í kringum 
1300 og var orðinn ríkjandi ritháttur 16. öld.335 Það væri því fornlegt að leysa úr 
uppskrifuðum ‘r’-böndum rímnahandritsins án stoðhljóðs. 

Fjórða ríma Kolbeins af Gretti er óbreytt stafhenda og hefur endarím aabb og 
eru 7–8 atkvæði í braglínu. Bragliðir eru fjórir í öllum línum og er sá síðasti jafnan 
stýfður.  

Einhver dæmi eru um þríliði í lok vísuorða, sbr. „odurinn, ſem efter fer,/adur 
enn dvijn þad kunngiorer“ (IV 15.3–4) og „all hælinn med kappmælum“ (IV 21.4). 
Samkvæmt Bragfræði Sveinbjörns Beinteinssonar brotnar þríkvætt orð í rímnahætti „í 
tvílið og stúforð, ef það er í enda braglínu“.336  

Í rímu IV er enn algengara en í fyrri rímum að sjá bragliði í enda vísuorða, sem 
eru myndaðir af tvíkvæðum orðum með ‘-ur’-endingu, þrátt fyrir að bragarháttur kalli 
eftir stýfðum braglínum: „Hierandi broder Biornz er nefndur,/biſtur kom fir jall oc 
ſtefndur“ (IV 26.1–2) og „Sat um þegnen ſagdur dr[e]ingur,/ſa kom dagur ad G(retter) 
gengur“ (IV 27.1–2). Svo virðist sem Kolbeinn telji í ofangreindum dæmum að 
‘nefndur’ og ‘gengur’ séu einkvæð orð, líkt og ‘nefndr’ og ‘gengr’. Haukur Þorgeirsson 
hefur í doktorsritgerð sinni rannsakað notkun skálda á stoðhljóðinu og skrifar: „Í 
kveðskap á síðmiðöldum verður ýmist að gera ráð fyrir að orð af þessu tagi séu 
einkvæð eða tvíkvæð inni í vísuorði en í lok vísuorðs eru þau jafnan einkvæð.“337 
Haukur tiltekur að eitthvað „hafi verið öðruvísi þá en nú er“ í framburði þessara 
orða.338 Þótt ekki gefist rými hér til að gefa þessu atriði meiri gaum virðist sem viðmið 
Kolbeins Grímssonar séu fornleg í þessum efnum. 

Í uppskriftinni í Viðauka II hefur verið leyst upp úr uppskrifuðu ‘r’-bandi í 
handriti með ‘-ur’ í þessum tilvikum, sem eru eftirfarandi: „raptur“ : „aftur“ (IV 34.3–

4), „vidur“ : „nidur“ (IV 40.3–4), „gilldur“ : „filldur“ (IV 46.3–4), „hardur“: „gardur“ 
(IV 47.3–4), „madur“ : „hradur“ (IV 51.3–4), „iggur“ :„ſtiggur“ (IV 69.3–4), „ſkaftur“ : 

                                                   
334 Aðalheiður Guðmundsdóttir, Úlfhamssaga, xviii (nmgr. 11). 
335  Haukur Þorgeirsson hefur rannsakað notkun stoðhljóðs í miðaldarímum og skýrt hvernig 
útgefendur rímna hafa ýmist prentað ‘-ur’- eða ‘-r’-endingar, og tekið mismunandi mikið tillit til þess 
hvort bragarhátturinn krefðist annars frekar en hins. Haukur Þorgeirsson, Hljóðkerfi og bragkerfi, 165–
183.  
336 Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði xvi. 
337 Haukur Þorgeirsson, Hljóðkerfi og bragkerfi, 6. 
338 Ibid. 
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„kraptur“ (IV 70.1–2), „ꜹmur“ : „rꜹmur“ (IV 73.3–4), „dagur“ : „hagur“ (IV 74.1–2), 
„velldur“ : „helldur“ (IV 88.3–4). Aðeins einn endabragliður hefur ekki ‘-ur’-endingu 

og er það „Jſlands“ (IV 71.4). Í því tilfelli er J rittákn fyrir Í. Spurningin um hvort 
staftáknið J í framstöðu sé atkvæðisbært á borð við sérhljóða eða hafi sömu virkni og 
samhljóði í þessu samhengi er áhugaverð, en hér verður ekki staldrað frekar við þetta 
efni.339  

Fimmta ríma Kolbeins um Gretti er ort undir ferskeyttum, frumhendum 
hætti. Endarím er aBaB og því eru frumlínur stýfðar. Fjórir bragliðir eru í frumlínum 
með 7 atkvæðum, en síðlínur hafa 3 bragliði og 6 atkvæði. Innrímið sem finna má í 
rímunni gerir háttinn frumhendan, en meira er um hálfrím í upphafserindum 
rímunnar: 

Huer ſem hafnar heillum þeim 
og hirder um þuilykt eigj, 
ad ſier ſafnar illſku keim, 
og annara uilltum ueige. (V 6)  

 
Þarna er mikið um samstöfur með tvöföldu l, en þó er það ekki nægilega reglulegt til 
að mögulegt sé að greina brag rímunnar í heild út frá þessari tilhneigingu í fyrstu 
erindunum. Sem fyrr er rímnaskáldið óhrætt við að nota aukaatkvæði og áherslulin 
atkvæði sem forliði. 
 Rímurnar sem Kolbeinn orti á 17. öld eru ortar fyrir karlmann eftir beiðni. Þar 
er oftar skipt um hátt en í eldri rímum og eru í þeim fleiri erindi, en lengsta ríman er 
119 erindi, sem er vel yfir meðallagi. Einnig eru mansöngvar Gr17 íburðarmeiri en þeir 
sem við þekkjum úr Gr15. Kolbeinn hefur síðustu vísu einnar rímunnar dýrar kveðna 
en erindin á undan og felur jafnframt nafn sitt í einni af lokavísum rímnaflokks síns. 
Þannig má segja að mörgu því sem einkenndi rímur á 17. öld sjái stað í þessu 
sköpunarverki Kolbeins. Þó er enn órannsakað það sem einna mestu máli skiptir við 
rímnagerð, en það er skáldamálið, sem við hlið bragarháttanna er einkenni íslenskrar 
rímnahefðar.  

7.5	   Skáldamál	  

Flestir eru sammála um að skáldamálið sé óaðskiljanlegur hluti rímnalistarinnar, 
samhliða bragarháttunum.340 Björn K. Þórólfsson hefur sýnt fram á í riti sínu Rímur 

fyrir 1600 að böndin, sem tengja skáldamál rímna við fornöldina, „verða veikari, eftir 

                                                   
339 Spurningin um virkni J í framstöðu er áleitin í tengslum við framangreinda rannsókn Hauks, sem 
gaumgæfði meðal annars þá ráðgátu málfræðinga að skáld hafa í gegnum tíðina talið ‘j’ ekki getað 
stuðlað við sérhljóð. Um það segir: „[…] þegar um 1400 [er] að finna skáld sem stuðla j sjaldan eða aldrei 
við sérhljóð og enn á 16. öld [er] að finna skáld sem beita slíkri stuðlun í miklum mæli.“ Má þá hugsast 
að J í framstöðu hafi ekki verið atkvæðisbært.“ Sjá nánar Haukur Þorgeirsson, Hljóðkerfi og bragkerfi, 48. 
340 Davíð Erlingsson, Rímur, 333. 
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því sem rímur eru lengur ortar“.341 Á honum er einnig að skilja að stílbrigðum rímna 
hnigni eftir því sem líður á rímnahefðina og telur hann líklegt að ástæðu þess að 
kenningum tekur að hnigna sé að Skálda hin minni342 hafi einkum orðið „leiðarvísir 
rímnaskálda um kenningar og verið sett jafnhátt sjálfri Eddu Snorra“.343 Þó virðist 
samanburður hans leiða í ljós að kenningar elstu rímna séu ekki lakari en kenningar 
dróttkvæða sem ort voru á 14. öld. Kenningar í rímum fyrir 1600 segir Björn 
„jafnaðarlega einfaldar. Sjaldan er rekið, örsjaldan lengra en til þriðju kenningar og 
aldrei mun rekið lengra en til hinnar fjórðu“. 344  Þetta má hæglega yfirfæra á 
kenningarnar í rímum Kolbeins um Gretti Ásmundarson, en ekki er að svo stöddu 
hægt að segja til um hvort Kolbeinn hafi haft Skáldu eða Snorra-Eddu sér til fulltingis 
við kveðskapinn. Kolbeinn virðist þó meðvitaður um að afbakanir, af hvaða völdum 
sem þær kunna að vera, muni geta rýrt gildi rímna. Hætt er við því að kenningar 
aflagist þegar misjafnlega vel lesnir menn skrifa upp rímur úr handriti,345 og varar 
rímnaskáldið Kolbeinn við þeirri hættu í rímum sínum:  

Þo mærd ſie ſkreitt med mærdum breitt, 
ſo meige þar ſnilld a kalla, 
þegar ſo kemur hin 3e nemur 
þeckist aftur valla. (III 3) 

   
Hér verður sjónum beint að því skáldamáli sem finna má í rímum Kolbeins 
Grímssonar. Það einkennist samkvæmt hefð af kenningum og heitum auk þess sem 
svokallaðar nafnorðsaukningar eru töluvert áberandi.  
 Sem rímnaskálda er háttur heldur Kolbeinn Gretti fast fram sem hetju 
rímnanna, en hefur mörg orð til lasts um þá sem teljast vera óvinir hans í sögunni. 
Grettisheitin sem voru fjölmörg í Gr15 er hvergi að finna í þessum rímum, enda virðist 
sem heiti séu hér færri og fábreyttari en fyrr. Slík þróun mun hafa hafist hvað varðar 
heiti í kenningum þegar fyrir siðaskipti, þótt ókennd heiti hafi verið notuð í 
jafnmiklum mæli allt fram til 1600.346 Svo virðist sem heldur hafi dregið úr notkun 
ókenndra heita þegar Kolbeinn yrkir sínar rímur um miðja 17. öld, en skáldin hafa að 
auki misjafnlega mikið dálæti á kenningum og heitum347 og skýrist því fjöldi heita og 
kenninga ekki alfarið af tímanum sem rímurnar eru ortar á.  

Hér eru talin upp ókennd heiti sem finna má í Gr17, alls 71 um 13 fyrirbæri:348  
                                                   
341 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 88. 
342 Skálda hin minni er e.k. uppsuðubók úr Skáldu sem rímnaskáld notuðu sem leiðarvísi um kenningar 
og heiti. Skálda á svo rætur í Snorra-Eddu. Um miðja 17. öld mun hafa verið nokkuð um að menn 
skrifuðu upp Eddur og smáeddur, sem voru ekki eiginleg Edduhandrit, frekar samantektir. Viðar 
Hreinsson, Tvær heimsmyndir á 17. öld, 129–131. 
343 Ibid., 90 
344 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 91. 
345 Ibid., 18. 
346 Ibid., 87. 
347 Ibid., 87–88. 
348 Í heild eru 71 heiti í lista yfir heiti Gr17 en í fyrri lista um Gr15 voru þau 80. Munar þar aðeins um 8 
heiti, en Grettisheitin sem ekki finnast hjá Kolbeini voru 10 talsins í Gr15. Hins vegar eru að jafnaði 
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Alda:    hrönn, kólga. 
Gull:    seimur. 
Haf:    ægir. 
Hestur:  jór, fákur. 
Karlar:  arfar, beimar, bragnar, fyrðar, garpar, gunnar, halir, höldar, kappar, 

kempur, lýðir, mengi, rekkar, seggir, skatnar, virðar, ýtar, þegnar, 
þjóð, öld. 

Karlar neikv.:  auli, buppur, dólgur, dóli, fantur, fóli, hrotti, hrókur, Lappi,349 lydda, 
raumur, skræða, ugla, þrjótur. 

Kona:    brú, fljóð, frón, (hús)frú, hrund, kvendi, snót, svanni, sæta, víf. 
Land:    hjallur, láð, storð. 
Skáldskapur:   bragur, fræði, hróður, mærð, óður, ríma, vísa. 
Skip:    byrðingur, herskeið, knerrir, skeið, skúta, vigg. 
Spjót:   fjöður. 
Sverð:   brandur, hængur, sax. 
Öxi:   vígtenna.  
 
Kolbeinn Grímsson notar kenningar misjafnlega ríkulega eftir því hvert 
umfjöllunarefni hans er. Hverja kenningu notar skáldið einungis í eitt skipti, þótt 
undantekningar finnist frá því bæði meðal karl- og kvenkenninga, og í eitt skipti er 
endurtekin kenning um jörð. Sennilegt er að metnaður rímnaskálda hafi einatt staðið 
til þess að endurtaka ekki þegar notaða kenningu.350 Kenningar þær sem Kolbeinn 
Grímsson notar í Gr17 er margar ekki að finna í uppflettiriti Finns Jónssonar.351 Má 
ímynda sér að nýsmíði á sviði kenninga sé komin úr hugskoti Kolbeins sjálfs, eða eigi 
sér samsvörun í samtímalegum rímnakveðskap sem rekið hefur á fjörur skáldsins. 
Gera má ráð fyrir að Kolbeinn sé í svipuðum sporum og önnur rímnaskáld samtíða 
honum, en talið er víst að lærdómur margra skálda hafi aukist eftir siðaskipti með 
tilkomu bóka sem höfðu að geyma útdrætti úr Snorra-Eddu.352  

Þótt neikvæð heiti um karlmenn séu allnokkur í rímum Kolbeins gildir ekki 
það sama þegar taldar eru saman kenningarnar og þar af leiðandi fá skúrkarnir ekki 
kenningar til lasts í sama mæli og lastheiti. Nokkuð er um kenningar sem virðast 
byggðar á misskilningi, en í öðrum tilfellum er líklega aðeins um misritun að ræða. 
Algengastar eru kenningar um karlmenn þar sem kenniorðið vísar til vopna. Listinn 
hér að neðan sýnir kenningar þær sem finna má í fyrstu fimm rímum Gr17, en þær eru 

                                                                                                                                                 
mun fleiri erindi í hverri rímu Kolbeins en í Gr15 og því má sjá að munurinn  á notkun heita í þessum 
tveimur rímnagerðum frá tveimur mismunandi öldum er umtalsverður. 
349 Ekki er getið um þetta heiti í Ordbog Finns Jónssonar. Ástæða þess að það er tekið með í 
upptalninguna er sú að það er notað um Björn í Sálfti en þá persónu þolir söguhetjan Grettir illa, sbr. 
„Fátt kom á með þeim Gretti“, Grettis saga Ásmundarsonar, 74. Lappi er því notað í niðrandi merkingu 
um Björn þegar hann lendir í viðureign við bjarndýr. Íslensk orðabók segir að orðið ‘Lappi’ þyki 
„stundum niðrandi á síðari tímum“. Íslensk orðabók, 866. Af þessu að dæma þótti það niðrandi þegar á 
17. öld. 
350 Sjá nánar Davíð Erlingsson, Prose and Verse in Icelandic Legendary Fiction, 387.  
351 Finnur Jónsson, Ordbog, I. 
352 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 331. 
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180 talsins. Séu kenningar endurteknar einu sinni eða oftar er getið um það innan 
sviga (x):  
 
Mannkenningar Gr17 skiptast í eftirfarandi undirflokka: 
 
Til vopna: álma börr, álmur hjálma, beitir sax, beitir stála, bendir spjóta/spjóts (x), brjótur 
dörrs, brjótur unda skessu, brodda stefnir, darra grér, fleina viður, fleygir randar, fæðir ilgja, 
geira Baldur, geira grér, geira raftur, geira viður, geymir fetla linna, hirðir fleina, hjálma grér, 
hjálma Týr, knýir sax, málma grér (x), málma spillir, málma Þór, ríta þundur, runnur 
brands, saxa Freyr, skjalda lundur, stála rjóður, stála stafur (x), stála yggur, vanda viður, 
viður stáls, vopna börr, vopna grér, vopna yggur, yggur skjóma, þorna Freyr (fley)353, þorna 
grér (x), þorna lundur, þorna meiður, þorna yggur, Þór málms, Þundur randa, örva grér, 
örva meiður, örva yggur. 
 
Til gulls: auðar lundur (x), auðar runnur, auðs Baldur, bauga börr, bauga lundur (x), 
bauga Njörður, bauga Þór, baugs runnur, börvi elda hranna, eyðir Freyju tára, geymir 
hrings, gulls brjótur, gulls grér, hringa hirðir (x), laufa viður (x), lundur gulls, laufa Þór, 
runnur nöðru hlaða, runnur baugs, runnur blaða, runnur dúns354, runnur seims, seima 
viður, yggur Fáfnis bóla, yggur ljóſra ranna, yggur orma bings. 
 
 
Mannkenningar til hvors tveggja, vopna og gulls: gunnelds runnur seims355 og hringa 

sverða þundur.  
Mannkenningar til annars: bóka börr, falda Þór, kvæða stiki, lundar letra manns, stýrir 

vals.356 
Neikvæð kenning um mann er hirðir pretta. Kenningin lundar letra manns357  er 
áhugaverð þar sem lundar eru kenndir til „letra manz“ (V 21.1). Kenniorðið í 
kenningunni getur ekki verið annað en hálfkenning, þar sem höfuðorðið ‘maður’ er 
ekki tækt sem liður í kenningu. Í Grettis sögu er getið um ‘tíðamenn’ á þessum stað í 
frásögninni 358  og gæti ‘letra maður’ þá helst verið prestur. Önnur áhugaverð 
hálfkenning er ‘durnis skap’ sem samanstendur af heitinu ‘Durnir’ um illan anda og 
hversdagslegu orði sem nær varla að vera höfuðorð, ‘skap’.359 

                                                   
353 Í AM 611d 4to er sennilega um misritun að ræða, þar sem skrifari skrifar ‘fley’ í stað ‘frey’, sem er 
eðlilegt í mannkenningunni ‘þorna Freyr’. Þau orð sem höfð eru innan sviga sýna ritháttinn sem er í 
handriti, en þó aðeins ef hann er mjög frábrugðinn samræmdum rithætti. 
354 Orðið ‘dúnn’ er til í gullkenningum, sbr. ‘orma dúnn’. Mannkenningin virðist hér hálfköruð af hálfu 
rímnahöfundar. Sjá nánar Finnur Jónsson, Ordbog, 66. 
355 Kenningin ‘gunnelds runnr’ er höfð úr vísu 19 í Grettlu og merkir ‘maður sverðs’, eða hermaður. 
Grettis saga Ásmundarsonar, 70. Rímnahöfundur bætir ‘seims’ við kenninguna og því er kennt til tvenns 
í senn í rímunni, sverðs og gulls. (III 66.3).  
356 Kenningin ‘stýrir vals’ kemur fyrir þar sem manni er lýst á hestbaki: „J ſteindum ſodli ſtirer 
valz,/ſterkur reid til vÿdjdals“ (IV 38.1). ‘Valr’ er einnig þekkt úr kenningum fyrir hest, sbr. Finnur 
Jónsson, Ordbog, 385. 
357 Orðið ‘letr’ er talið vera heiti fyrir ‘bók’ eða ‘skrift’. ‘Skrýmir letra’ í Gr15 hefur verið túlkað sem 
kenning fyrir Gretti. Finnur Jónsson, Ordbog, 238. 
358 Grettis saga Ásmundarsonar, 114. ‘Tíðamenn’ eru kirkjufólk, sbr. Íslensk orðabók, 1588. 
359 Sjá nánar um hálfkenningar, Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 101–102. Kenningin ‘Durnis 
skap’ sem á að lýsa ofsa Grettis virðist fá illa staðist, þar sem ‘Durinn’ er nafn þess dvergs sem telst 
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Nokkur dæmi eru um kenningar sem telja má óskýrar eða reikular, þó að hér 
séu kenningar ekki úrskurðaðar rangar. Dæmi um slíkar kenningar eru arfa grér, 

brjótur sess og vígskorð. Sú fyrsttalda, ‘arfa grér’, hefur ekki sérstaka skírskotun, þar sem 
arfi er sonur eða niðji og uppruna orðsins ‘grér’ hefur ekki tekist að rekja nákvæmlega, 
ef marka má Ordbog Finns Jónssonar og Íslenska orðsifjabók.360 Þó er það algengur 
liður í mannkenningum. ‘Brjótur sess’ er áreiðanlega karlkenning, líkt og aðrar 
kenningar með höfuðorðinu ‘brjótur’. ‘Sess’ er þó óvanalegt kenniorð, en notkun þess 
hér gæti verið hliðstæð við sessmögur, sessþilja, sem finnast í Íslenskri orðabók.361 

Kenningin ‘vígskorð’ er sérstök fyrir þær sakir að þar er höfuðorð kenningarinnar 
samsett með kenniorði og kenningin því aðeins eitt samsett orð, þótt vel megi greina 
höfuðorðið ‘skorð’ og kenniorðið ‘víg’. 362  Vanalega er orðið ‘skorð’ notað í 
kvenkenningum, en hér fer skáldið nýja leið, enda er Kolbeinn í þessu tilviki að vinna 
úr vísu sem er í Grettis sögu Ásmundarsonar, en í henni kemur orðið ‘víg-Njǫrðr’ 
fyrir.363 Úr þessari málamiðlun myndast óvenjuleg karlkenning sem er búin til á 
svipaðan hátt og kvenkenningarnar ‘auðskorð’, ‘baugskorð’ og ‘gullskorð’ sem allar 
koma fyrir í rímum Kolbeins Grímssonar og víðar.364  
 Kvenkenningar í rímum Kolbeins Grímssonar eru mun færri en 
karlkenningarnar og er einungis ein þeirra, ‘gullhlaðs brú’, endurtekin: 
auðar grund, auðar norn, auðskorð, baugskorð, baugs Bil, dúka lind, Gefn gulls, Grundar 
storð,365 gullhlaðs (gullas) brú (x), gull skorð, gulls hlíð, hringa Nanna, hör nauma, lind auðs, 
menja brú, tvinna brú, þöll þorns. 
 
Aðrar kenningar: 
Ástarbrögð:  Afmors pílur. 
Björn:  Ullar otur. 
Blóð:   sára laug. 
Brjóst:  hyggju salur, ráða reitur, býr bols. 
Gras:   foldar fax. 
                                                                                                                                                 
næstæðstur í Gylfaginningu Snorra-Eddu, 20. Kenningin þyrfti nafn á jötni til að lýsa því skapi sem þar 
er lýst. Þekkt er að rímnaskáld hafi fyrir siðaskipti notað nafnið Durnir um tröllkarl. Sjá nánar Finnur 
Jónsson, Ordbog, 66. Einhvern tíma fyrir 1600 hefur þó orðið til heitið ‘durnir’ um illan anda. Sjá nánar 
Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 185. Orðaval Kolbeins reynist þá vera nákvæmt miðað við þá 
merkingaraukningu sem ‘durnir’ hefur fengið í gegnum tíðina (og breytinguna úr Durinn í durnir), því 
kenningin er notuð þegar Grettir vegur fjölda manns í Háramarsey. Sjá Grettis saga Ásmundarsonar, 68–
69. 
360 „Vafasöm [... eru] tengsl við dvergsheitið Grerr, með því að dverganöfn voru almennt ekki notuð sem 
stofnliðir í mannkenningum.“ Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk Orðsifjabók, 276. Björn K. Þórólfsson 
telur að dvergsnafnið Grjer hafi orðið svo algengt í mannkenningum sem raun ber vitni vegna þess að 
skáldin vissu ekki að það var dvergsheiti. Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 177. 
361 Íslensk orðabók, 1264. 
362 Nefnd eru dæmi um slíkar kenningar um tröllkonur: ‘klettaþöll’ og ‘hellisbrík’. Björn K. Þórólfsson, 
Rímur fyrir 1600, 101.  
363 Grettis saga Ásmundarsonar, 77 (sbr. vísa 20). 
364 Finnur Jónsson, Ordbog, 328. Í Vargstökum má finna kenningar sem samanstanda af einu samsettu 
orði s.s. ‘auðgrund’ og ‘gullskorð’. Aðalheiður Guðmundsdóttir, Inngangur, xvi.  
365 Kenningin er um Ásdísi móður Grettis, en hún bjó á Grund (II 82.2). 
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Gull/silfur:  Drákons flúð, flæðar eimur, Fófnis ból, Fófnis blóð, Fófnis grjót, greipar snjá, 
mundar hagl, orma skör,366 Rínar sól, unnar eimur. 

Fótur:  stólpi knjás. 
Haf:   fiska grund, laxa heiði, laxa kór, síldar tún. 
Handalögmál: mundar reip.367 
Hestur:  beisla mar, bítils blakkur, gjarða glaður, gjarða mar, söðla hundur. 
Himinn: heili Ýmis, hýrnis hlíð. 
Hugur:  glettu byr, fálu byr. 
Húð:   holdsins þak. 
Hús:  glugga hjörtur. 
Hylur:  birtings völlur, laxa brú. 
Höfuð:  axlar garður, hadda heið,368 hauka heið,369 heila salur, hjálma frón, hvarma 

ker. 
Jörð:  Fjölnis fljóð, Fjölnis (Fjörnis) frú (x), Grundar gólf, Yggjar mey. 
Klettar: hallir álfa. 
Líf:   Yggjar braut.  
Rass:   lenda laut. 
Skáldskapur: boðnar hver,370 Durnis dreggja partur, Fjölnis kvistir, Frosta skeið, Fundins 

(fundings) brunnur, Fundins (fundings) ferjan, Herjans haf, hróðra skrá, 
mærðar spil, óma sjór, sónar dynur, Suttungs (suptungs) mjöður, Yggjar 
mið, þundar vín. 

Skip:  báru ormur, báru æður, bylgju mar, bylgju naður, byrjar blakkur, byrjar 
fákur, Gýgar (gíju) gammur, Haukur þöngla ranns, siglu jór, súðar fjöl 
(fjel), öldu karfi. 

Skjöldur: Aurnis (urnis) stig,371 Hildar tjöld. 
Spjót:  unda ýr, fjöður sára. 
Sverð:  benja linni, benja lér, benja naður, hjalta vöndur. 
Tröllskapur:  Fítonsandi.   
Vör/munnur:  góma strönd.  
Öxi:  grön Gríðar,372 hamar tröll. 
 
Kolbeinn Grímsson beitir kenningum af töluverðri dirfsku og virðist óhræddur við að 
skapa nýjar kenningar, telji hann þörf á því. Í upptalningunni hér að framan er að 
finna margar kenningar sem ekki finnast skýringar á í uppflettiriti Finns Jónssonar: 
                                                   
366 Óljóst er hvað kenningin ‘orma skör’ stendur fyrir. Af sögunni að dæma hlýtur skáldið að vera að vísa 
almennt til þeirrar þjónustu sem Skeggi veitir sem húskarl, sbr. Grettis saga Ásmundarsonar, 46. Í 
uppflettiriti er óvissa í kringum orðið ‘skör’, sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 334. 
367 Hvorugkynsorðið ‘reip’ er t.d. í orðatiltækinu að eiga við ramman reip að draga og ‘reiptog’. Íslensk 
orðabók, 1177. 
368 ‘Hadda heið’ er óljós kenning á þessum stað í rímunum. Hugsanlega er þetta gullkenning, þar sem 
‘hadda’ hefur merkinguna ‘alda’. Kenningar með orðinu ‘haddr’ eru þó nokkrar óskýrðar eða óskýrar 
skv. Finnur Jónsson, Ordbog, 154.  
369 Björn K. Þórólfsson hefur sagt það vera „alltíðan orðaleik að láta hauka Óðins merkja hug, geð eða 
einkum harm“. Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 94.  
370 Hugsanlega er kenningin ‘boðnar hver’ smíðuð af Kolbeini Grímssyni, en hún á sér hliðstæður í 
kenningunum ‘boðnar flóð’ og ‘boðnar lögur’.  
371 Kenningin ‘Aurnis stig’ finnst ekki í orðabók, en Aurnir/Urnir er talinn til forfeðra tröllkvenna 
þeirra sem mala í kvörninni Grótta í Gróttasöng. Sjá nánar Rudolf Simek, Hugtök og heiti í norrænni 
goðafræði, 290. Af samhengi sögunnar má ráða að kenningin sé um skjöld. Grettis saga Ásmundarsonar, 
75.  
372 Kenningin ‘grön Gríðar’ er í rímuna komin þar sem skyld kenning, ‘gunnar Gríðr’ finnst í vísu 11 í 
Grettis sögu Ásmundarsonar, 47. Nafn jötunkonunnar Gríðar finnst oft í kenningum um öxi, sbr. Finnur 
Jónsson, Ordbog, 156. Mætti túlka kenninguna ‘grön Gríðar’ svo að þar sé átt við eggina, eða bitið. 
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‘lenda laut’, ‘Yggjar braut’, ‘báru æður’, ‘Boðnar hver’, ‘Afmors pílur’ eru aðeins nokkur 
dæmi af því skáldamáli sem Kolbeinn hefur ýmist skapað sjálfur eða hefur eftir rímum 
sem ortar eru eftir siðaskiptin.  
 Þegar litið er til handritsins AM 611d 4to er einna augljósast af rithætti á 
kenningum um skáldskaparmjöðinn hversu langt frá Snorra-Eddu skáld og/eða 
skrifara hefur rekið. Ritháttur nafna jötna og dverga getur verið æði margbreytilegur, 
eins og sjá má á orðunum sem eru innan sviga í ofangreindri upptalningu.373 

Enn eitt dæmi um nýmæli í kenninganotkun Kolbeins Jöklaraskálds er 
orðasamband sem hlýtur að eiga að tákna fótlegg út frá því sem sagan greinir: „ok 
spyrnir báðum fótum í jarðfastan stein“374 á meðan rímurnar tiltaka svo: „i stein ein 
settj stolpa knia,/stod so fast a lægi“ (V 62.3–4).375 Hugsast má að kenningin sé sett 
saman að fyrirmynd þar sem hönd er kennd til axlar; ‘axlar karmur’376 og fótur þannig 
kenndur til hnés. 
 Björn K. Þórólfsson hefur bent á að með tímanum „hætta rímnaskáld að kenna 
sæ til sækonunga og kenna hann nær eingöngu til sædýra“.377 Þetta er greinilegt í þeim 
kenningum sem Kolbeinn notar um hafið, þar eru sjávardýr í hverri kenningu. 
Reyndar er til samanburðar aðeins ein kenning í Gr15 sem byggist á sjókonungi: 
‘Hækings jörð’. Haldi maður samanburðinum áfram er vert að geta þess að nálega 
jafnmargar kenningar eru í fyrstu 5 rímum Gr15 og Gr17, eða 189 og 180. Kenning 
Björns K. Þórólfssonar er sú að meira beri „á kenningum í rímum eftir því sem tímar 
líða“,378 en þessar sneiðar úr tveimur rímum sýna ekki þá þróun. 

Stundum er ekki ljóst hvort skáldið ætlar sér að smíða nýja kenningu eða 
einfaldlega setja saman tvö nafnorð, þar sem annað er í eignarfalli. Slík orðasambönd 
eru í riti Björns K. Þórólfssonar nefnd nafnorðsaukningar og urðu slíkar samsetningar 
snemma algengar í rímum. Fyrirbærið útskýrir Björn þannig að „í eignarfallsorðinu 
felst jafnmikið og í orðunum báðum, en stýriorðið er óþarfa viðbót, enda má skifta um 
stýriorð án þess að merking orðasambandsins breytist“.379 Davíð Erlingsson segir í riti 
sínu Blómað mál í rímum að nafnorðsaukningar hafi orðið „viðurkennt og hefðbundið 
stíltæki í máli rímnaskálda og fór notkun þeirra í vöxt er fram liðu stundir“.380 Það 
kemur fram hjá Birni K. Þórólfssyni að í dróttkvæðum þekkist slík orðasambönd 

                                                   
373 Þar sem áberandi misritun er í handriti er þess getið innan sviga hvernig orðið er skrifað í AM 611 d 
4to. Annars eru kenningarnar skrifaðar með nútímastafsetningu.  
374 Grettis saga Ásmundarsonar, 120. 
375 Finnur Jónsson, Ordbog, 354. Björn K. Þórólfsson getur ekki sérstaklega um kenningar um fætur í 
Rímur fyrir 1600, en fjallar ítarlega um kenningar um hendur. 
376 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 126–127. 
377 Ibid., 96. 
378 Ibid., 103. 
379 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 204–5. 
380 Davíð Erlingsson. Blómað mál í rímum, 23. 
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varla.381 Uppruna nafnorðsaukninga segir Björn að megi rekja til „eignarfallssambanda, 
þar sem aðalhugtakið felst í eignarfallsorðinu, en stýriorðið gerir úr því líkingu (sbr. 
t.d. heiftar eldur), eða veldur blæbrigðum á annan hátt […]“.382 Hér er mikilvægt að 
staldra við og hugleiða hvar skilur á milli orða sem gera líkingu úr 
eignarfallssamböndum og hvenær orð séu svo lítilsigld að þau megi fjarlægja úr 
orðasambandinu án þess að merking raskist.384 Davíð Erlingsson telur að „[m]jög erfitt 
[sé] að skera úr því, hvenær slík orð hafa alveg týnt merkingu sinni í umritunum“. Við 
flokkun nafnorðsaukninga sem finna má í fyrstu fimm rímunum af Gretti eftir 
Kolbein Grímsson var gengið út frá því að stýriorðið gerði ekki líkingu úr 
eignarfallsorðinu né ylli blæbrigðum á annan hátt og að það mætti fjarlægja að ósekju. 
Þessi aðferð er umdeilanleg, enda hefur Davíð Erlingsson fært rök fyrir því og stungið 
upp á sjö flokkum sem beita má til bráðabirgða þegar elta skal uppi 
nafnorðsaukningar.385 Tilraun er því gerð til að nýta flokkun Davíðs hér. Það sem ekki 
á heima í flokkum Davíðs rekur lestina í sérstökum flokki annarra nafnorðsaukninga. 
1. Stýriorðið er einhvers konar band: byggðar hring = byggð (II 4.2), kvenna krans = 
konur (II 86.3), vetrar hring = vetur (IV 55.1). 
2. Stýriorðið merkir hluta af einhverju: lýða mengi = lýðir (I 10.4), rekka mengi = 
rekkar (I 19.2), hreisti grein = hreysti (II 51.4), pretta partur = prettir (III 55.3), skálka 
partur = skálkur (V 46.1). 
3. Stýriorðið merkir stað eða vistarveru: annes reitur = annes (II 100.3), rímu hjallur = 
ríma (IV 91.4), visku kór = viska (II 2.2). 
4. Stýriorðið er almennrar/óljósrar merkingar: brigsla dynur = brigsl (II 11.3), hreysti 
háttur = hreysti (I 12.2), orðs pat = orð (IV 20.2), vísu stig = vísa (II 83.4).  
5. Stýriorðið veldur líkingu við veðurfar/náttúruhræringar: heiftar sveipur = heift (II 
38.3), straums jakk386 = straumur (II 95.4). 
 
Auk ofangreindra flokka stingur Davíð upp á flokki þar sem stýriorð veldur „líkingu 
við gróður“ og öðrum þar sem stýriorðið „merkir eldur“387, en í Gr17 hafa ekki fundist 
nafnorðsaukningar sem falla í þá flokka. Hins vegar standa eftirfarandi 
nafnorðsaukningar þá utan við þetta kerfi Davíðs Erlingssonar, þótt sjálfsagt megi 
ræða hvort orð eins og ‘vera’ og ‘hót’ og ‘plag’ gætu talist almennrar eða óljósrar 
merkingar:388       

                                                   
381 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 205. 
382 Ibid., 205. 
384 Í þessu samhengi er oft „mjótt á munum, hvort heldur er nafnorðsaukning eða ófullkomin líking“. 
Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 207. 
385 Davíð Erlingsson hefur í raun hafnað notkun orðsins nafnorðsaukning með rökum sem útlistuð eru í 
riti hans, Blómað mál í rímum, 29–31. Flokkunarkerfið sem Davíð stingur upp á er að finna á bls. 32–33 
í riti hans. 
386 Sögnin að ‘jakka’ þýðir að hrúga saman, skv. Íslenskri orðabók, 727. Íslensk orðsifjabók segir orðið vera 
frá 17. öld og uppruni sagnorðsins að ‘jakka’ sé óljós. Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, 428. 
387 Davíð Erlingsson, Blómað mál í rímum, 32–33 
388 Höfundur þessa bráðabirgðaflokkunarkerfis sem hér er stuðst við gerir athugasemdir við eigin 
flokkun og gerir grein fyrir fjölmörgum orðasamböndum sem virðast ekki falla í neinn af hinum sjö 
flokkum. Sjá nánar Davíð Erlingsson, Blómað mál í rímum, 51. 
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bragna drótt = bragnar (II 96.1), byggðar vera = byggð (IV 67.2 og II 18.2), eyjar frón = 
eyja (III 30.2), fjárins máttur = fé (II 70.2), fylgdar plag = fylgd ( IV 86.2), fyrða sveit = 
fyrðar (II 12.4), fyrða val = fyrðar (I 77.1), grundar gólf = grund (III 66.1), hræðslu hót = 
hræðsla (III 85.1), hölda drótt = höldar (II 25.4), hölda sveit = höldar (IV 55.4), Iðju starf 
= iðja (III 2.4), jarðar hagi = jörð (I 55.2), lýða öld = lýðir (III 44.2), nægta maura bú = 
nægtir (I 7.4), seggja þjóð = menn (III 105.3), veðra þrá = veður (I 54.4), vogunar stærð 
= vogun (I 13.3). 
 
Sex af þeim nafnorðsaukningum sem lenda utan flokka eru um menn eða flokk manna 
og er ‘lýða öld’ dæmigert fyrir slíka nafnorðsaukningu, en slíkar samsetningar 
eintöluorða með safnmerkingu og eignarfalli fleirtölu af öðrum mannaheitum hafa 
lengi verið algengar í rímum. 389  Eru þessi orðasambönd dæmigerð fyrir 
nafnorðsaukningar þar sem tvö nafnorð sömu merkingar standa saman. Björn K. 
Þórólfsson tekur slík orðasambönd sérstaklega fyrir í riti sínu: „Svona orðalag er býsna 
klaufalegt, og mun vart finnast fyr en svo er komið að skáldmáli og stíl rímna hefur 
mjög hnignað“. Auk þeirra orðasambanda sem merkja einfaldlega hóp manna eru 
‘jarðar hagi’ og ‘iðju starf’ sömu náttúru.  

Það er vert að gæta að því hvað rannsókn Björns K. Þórólfssonar á 
nafnorðsaukningum í rímum sem skrifaðar voru fyrir 1600 gagnast vel þegar finna 
skal nafnorðsaukningar í rímum Kolbeins Grímssonar frá 17. öld. Af þeim 34 
stýriorðum sem Björn telur upp í riti sínu finnast 9 í Gr17. Þau stýriorð í 
nafnorðsaukningum sem eru í Gr17 en ekki í upptalningu Björns K. Þórólfssonar eru: 
‘hringur’, ‘mengi’, ‘háttur’, ‘sveipur’, ‘jakk’, ‘vera’, ‘máttur’, ‘hót’, ‘maura bú’, ‘þrá’, 
‘stærð’.  

Nokkur af þeim orðum sem koma fyrir í nafnorðsaukningum þeim sem 
finnast í rímum Kolbeins eru afar algeng í slíkum orðasamböndum og eiga það 
sameiginlegt að vera upprunnin úr miðlágþýsku, sem sagt er að hafi verið ‘alþjóðamál’ 
á 14.‒15. öld.390 Hafa orðin sennilega fest rætur á Íslandi þegar mikil viðskipti voru við 
þýska Hansakaupmenn á seinni hluta 15. aldar. Dæmi um slík orð eru: ‘krans’, ‘partur’ 
og ‘kór’. 

Dæmi um myndmál sem sýnir sjálfstæði rímnahöfundar er orðasambandið 
‘hallir álfa’, sem líta má á sem kenningu fyrir kletta eða steina, sem hristast til við 
atgang hins afturgengna Gláms: „haller bifudust alfa“ (V 45.4). Þessi kenning er ekki 
þekkt úr eldri rímum.391  

                                                   
389 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 175. 
390 Ásta Svavarsdóttir og Veturliði Óskarsson, Annarleg sprek á ókunnugri strönd, 21. 
391 Finnur Jónsson, Ordbog, 10. Þó þekkjast margs konar kenningar með orðinu ‘álfr’, en þá í öðru 
samhengi. Einnig er orðið ‘höll’ algengt í kenningum, en ekki tengt álfum. Finnur Jónsson, Ordbog, 197. 
Þó var álfatrú ekki ný af nálinni, en álfar eru „í Eddunum oftlega nefndir í sömu andrá og æsir“, sbr. 
Rudolf Simek, Hugtök og heiti í norrænni goðafræði, 25.  
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7.6	   Stutt	  mállýsing	  	  

Rímnauppskrift sú sem birtist í Viðauka II þarfnast frekari skýringa, þar sem bæði 
málfarið í textanum, stafsetning og stafagerð er afsprengi 17. aldar. Um þetta efni 
mætti gera viðamikla rannsókn en hér verður leitast við að lýsa stuttlega helstu 
einkennum stafsetningar og málfars sem finna má Grettisrímum í AM 611d 4to, 
handriti sem var til umfjöllunar í kafla 7.1. 

Þó að reynt sé eftir megni að halda tryggð við stafagerð og umgjörð í handriti 
hafa verið gerðar umtalsverðar málamiðlanir til að auðvelda lesturinn. Greinamerkja-
setningu er haldið eins og í handriti. Þó er settur endapunktur aftan við hverja vísu.  

Þar sem handritið er mjög þéttskrifað og skrifari hefur lagt mikið upp úr að 
spara pappírinn hefur allvíða verið bætt inn bilum á milli orða til að auðvelda skilning. 
Komist erindi ekki í eina línu frá hendi skrifara eru þau orð sem út af standa 
annaðhvort sett fyrir ofan eða neðan línu. Í þessari uppskrift er auðkennt ef þau lenda 
fyrir ofan línu með þessu merki: GorðH, enda mun það sjaldgæfara en þegar línu er lokið 
neðan við.  

Í uppskriftinni hafa nöfn sögupersóna verið auðkennd með stórum 
upphafsstaf, þótt þau séu skrifuð með litlum staf í handriti. Einnig er allur gangur á 
því hvort skrifari notar stóran eða lítinn staf í upphafi erinda. Í þessari uppskrift er 
samræmt þannig að öll erindi hefjast á hástaf og erindin eru númeruð til að auðvelda 
tilvísun í textann. 

Uppskriftin er stafrétt og er leyst upp úr böndum og það auðkennt með 
skáletri. Bönd eru algengust ‘-ra’ og ‘-er’/’-ur’-bönd, auk nasal-banda, sem geta verið 
strik ofan við n og m eða hálfluktir hringir. ‘er’-bönd hefur skrifarinn sums staðar sett 

fyrir framan eða ofan í stafina sem koma eiga á undan, sbr. ‘verk’ sem gæti lesist ervk, 
eins og bandinu er komið fyrir frá hendi skrifara. Úr slíkum böndum er leyst á 
viðeigandi stað og er fyrsta dæmið orðið „sverdi“ í 1. erindi fyrstu rímu.  

Stafurinn z er notaður til að tákna ‘-ast’-, ‘-ust’- og ‘-ist’-endingar. Þó má víða 

finna staftáknið z sem tákn fyrir /s/ í enda orðs. Dæmi um þetta eru: „Glamz“ og 
„manz“. Þessir rithættir virðast fornlegir því á 17. öld varu flestir hættir að nota stafinn 
nema þá í nöfnum sem komu úr erlendum málum.392 Tvennskonar hljóð eru táknuð 
með uppskrifuðu c; annars vegar /g/ í bakstöðu, eins og í ‘eg’, og ‘og’, hins vegar ‘ck’ í 
innstöðu, sbr. 'geck’. Þó má finna stakt c í bakstöðu í orðinu „giec“ (IV 48.1), það orð 
er þó annars staðar í handritinu skrifað „geck“(I 17.3). Þar sem finna má í handritinu 
bæði ‘eg’ og ‘og’ skrifað fullum stöfum er leyst upp úr uppskrifuðu c, sem gjarnan er í 
þessum orðum á þann hátt . 

                                                   
392 Stefán Karlsson, Tungan, 59. 
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Staftáknið x kemur nokkrum sinnum fyrir til að tákna /gs/; „huxar“ (I 61.3) og 
„brixla“ (II 11.4). 

Þegar sami stafur kemur fyrir tvisvar er slíkt nokkrum sinnum í handritinu 
auðkennt með punkti fyrir ofan þann staf sem skal lesast tvöfaldur. Strik og hálfluktir 
hringir eru einnig notaðir til að tákna langt eða tvöfalt hljóð. 

Uppskrifaðir stafir, svokallaðir titular, eru nokkuð algengir, en geta táknað 
fleira en aðeins stafinn sjálfan. Skrifari hefur t.d. þann hátt á að uppskrifa a og láta það 
tákna ia. Í þeim tilfellum eru báðir stafir settir í skáletur í þessari uppskrift: ‘ia’. Sama 

máli gegnir um uppskrifað m sem gildir fyrir /m/ með eða án sérhljóða framan við.  
Vandasamt er víðast að sjá mun á ij og y/ÿ. Staftáknið U er í handritinu oftast 

auðkennt með lykkju eða hring fyrir ofan stafinn. Þó er þeim auðkennum iðulega 
sleppt í framstöðu og getur þá verið óljóst hvort lesa skuli /u/ eða /v/. 

Styttingar eru notaðar eingöngu þegar um sérnöfn er að ræða. Í þessari 
uppskrift eru styttingar auðkenndar með sviga, en staftáknin sem skrifari handrits 
notar eru fyrir utan sviga. Venjulega setur skrifari tvípunkt fyrir aftan staf/stafi, 
þannig að Grettir er skrifaður ‘G:’ og Ásmundur ‘Aſm:’. Í þessari uppskrift er 
tvípunkti sleppt á þann hátt að G(rettir) er látið duga til að koma styttingunni til skila. 

Segja má að í gegnum allt handritið stafsetji skrifari samfall rn/nn sem varð á 
eftir löngu sérhljóði og útkoman verður orðmyndirnar „eirn“ (II 11.2), „hreirn“ (III 
13.3) og „sveirn“(III 2.2). Þessi stafsetning varð algeng á 14. öld og hélst allar götur 
fram til 19. aldar.393 

Nokkur fornleg einkenni eru á málinu í Grettisrímum í AM 611d 4to. H hefur 
verið sleppt framan við orðin „rijng“ (IV 55.1) og „Ruta firde“ (I 28.2) en í norsku féllu 
hl og hr saman við l og r og skrifarar á Íslandi höfðu tilhneigingu til að leika það eftir í 
handritum frá 14. öld.394  

Nefna má jafnframt að einu sinni er í handritinu skrifað „vo“ fyrir ‘vá’ og „ſo“ 
fyrir ‘svo’ (V 34.1–3). Að sjá þessa rithætti á 17. öld merkir sennilega aðeins að skrifari 
þessa tiltekna handrits hélt fast í gamla rithætti eða skrifaði upp úr eldra handriti án 
þess að færa rithætti til nýrra horfs. 

7.7	   Efnistök	  höfundar	  

Upphafsorð Kolbeins Jöklaraskálds í rímunni um Gretti benda til þess að ásetningur 
hans sé „ad ſkemta menge fijnu“ (I 1.2). Hugsanlega merkja þessi orð að Kolbeinn hafi 
ort fyrir fólk úr efri lögum samfélagsins, þótt ‘fínt’ fólk hafi líkast til fundist í öllum 
stéttum á 17. öld. Í þeim tilgangi að þóknast verkbeiðanda sínum og skemmta 
áheyrendum drepur Kolbeinn fyrst niður fæti í frásögninni þar sem XIV. kafli hefst í 
                                                   
393 Stefán Karlsson, Tungan, 52. 
394 Ibid., 54.  
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útgáfu Íslenzkra fornrita á Grettis sögu Ásmundarsonar. Hann sleppir því að fjölyrða 
um það sem gerist í Önundar þætti tréfóts, og hefur rímur sínar þar sem Grettir er 
kominn til sögunnar. 

Skipting rímnanna í efnisþætti er gróflega á þessa leið: 
 
Gr17  EFNISÞÆTTIR     KAFLAR Í ÍF 
 

I. Kynning á persónum; bernskubrek G.       XIV–XV 
um kjúklinga, bakstrokur og Kengálu; slagur við Auðun.  

II. Þorkell krafla fer ríðandi með G. til þings; víg Skeggja;           XVI–XVIII 
skipsferð með Hafliða; slagur við haugbúann Kár. 

III. Jólahald Grettis með konu Þorfinns;    XIX–XXI 
viðureign G. við berserkina; baráttan við björninn. 

IV. Víg Grettis á hinum mennska Birni; eftirför Hjarranda;        XXII–XXXII 
Glámur kemur til sögunnar og deyr. 

V. Viðureign Grettis við drauginn Glám.       XXXII–XXXV 
 

Kolbeinn Grímsson sleppir hiklaust frásögnum af Gretti og samferðafólki 
hans. Tilgangur rímnanna er enda sá að skemmta fólki en ekki fræða um sagnfræðileg 
efni, ættartengsl og gengin mikilmenni. Til að mynda er stokkið beint frá lokum 
XXIV. kafla í XXVIII. kafla sögunnar og þar með sleppt frásögn af láti Þorkels kröflu 
og vígi Þorgils Mákssonar, náfrænda Ásmundar hærulangs. Frá því vígi er einnig sagt 
í Fóstbræðra sögu, enda voru það þeir Þorgeir Hávarsson og Þormóður Kolbrúnarskáld 
sem börðust við Þorgils um hvalkjöt og urðu honum að bana. Rímnaskáldinu virðist 
því ekki umhugað um að halda fram því sem snertir nafntogaða menn á borð við þá 
fóstbræður; hér er ort um Gretti Ásmundarson.  

Skáldið virðist ekki gera meira úr lýsingum á drápum en sagan gerir, jafnvel 
minna. Dæmi um hvernig drápi er lýst í rímunum er fyrsta dauðsfallið af völdum 
Grettis, þegar Skeggi fellur: „hio ſa til med heifftar ſveip,/heilaſal i ſundur kleip“ (II 
38.3–4). Er þessi lýsing trú sögunni, sem segir frá dauða Skeggja með þessum orðum: 
„Grettir setti þá sǫmu øxi í hǫfuð honum, svá at þegar stóð í heila; fell húskarl þá 
dauðr til jarðar.“ Ríman segir: „Skeggi nidur daudur datt“ (II 39.1) og bætir engu við.  

Eftirtekt vekur að Kolbeinn hefur ekki mörg orð, eða aðeins 9 vísur, um það 
sem gerist eftir að Grettir hefur vegið hinn rógsama Björn í lok XXII. kafla.395 Þó er í 
téðum hluta sögunnar mikið efni fyrir þann sem hefur ánægju af bardagalýsingum. 
Rímnaskáldið kýs þó að sleppa nákvæmum lýsingum þar sem sagan býður upp á að 
tilgreina hvar högg lenda á mönnum, eins og eftirfarandi setning úr sögunni er ágætt 
                                                   
395 Grettis saga Ásmundarsonar, 73–4. 
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dæmi um: „[…] í því hjó Grettir til Hjarranda, ok kom á hǫndina uppi við ǫxl svo af 
tók.“396 Á þessum stað segir í rímunni: „hinn ſnïſt uid oc hrotta bra,/ſo Hierandj 
daudur efter la̋“ (IV 28.4). Kolbeinn virðist því ekki leggja sig fram um að dvelja við 
lýsingar sögunnar á aflimunum Grettis á óvinum sínum. Í öðru tilfelli er það maður að 
nafni Gunnar sem vill hefna fyrrnefnds Björns við fjórða mann. Raunin verður þó sú 
að það er Grettir sem drepur Gunnar. Um vígið er sagt í Grettis sögu Ásmundarsonar: 
„Grettir hjó þá niðr í milli Gunnars ok skjaldarins ok af honum báðar hendrnar í 
úlfliðnum; fell hann á bak aptr út ór durunum. Grettir hjó hann banahǫgg.“397 
Rímnaskáldið lætur nægja almenna lýsingu á þessum handamissi og dauða: „ollum 
þessum æfi bann,/unnid gat um ſijder hann (IV 32.3–4). 

Rímnaskáldið hefur ekki mörg orð um það þegar Þorsteinn drómundur bróðir 
Grettis samfeðra fléttast inn í eftirmálin af vígi Björns. Sagan segir að Þorsteinn „bað 
[Gretti] vera varan um sik“398 og greinir á sinn hátt frá þeim bræðrakærleik sem ríkti 
milli þeirra. Í átta línum skautar rímnaskáldið yfir þátt þeirra Þorsteins drómundar (og 
Þorfinns Kárssonar sem vísað er til með styttu nafni, ‘Finnur’) og lætur Gretti stökkva 
úr þröngri stöðu í Noregi alla leið heim í Skagafjörð í svofelldum vísum: 

Gr(etter) feck þa grid ej nein, 
getid er þess um Finn oc ſtein   
broder hanz oc vinur þad var, 
voru þeir honum til adſtodar. (IV 33) 

 
Jall a ſokte faſt um fleſt, 
Finnur oc Þorſtein vordust beſt, 
gridum ſo na ̋dj geira raptur 
G(retter) for til Jſlands aftur. (IV 34) 

 
Ákvörðun Kolbeins um styttingu á þessum stað bendir til þess að honum hafi ekki 
verið annt um að draga fram þátt Þorsteins drómundar þegar þarna er komið sögu, en 
hann hlýtur að teljast mikilvæg persóna í sögunni þar sem hann hefnir í lokaþætti 
Grettlu bróður síns í Miklagarði.399 Það er engu líkara en skáldið vilji komast sem fyrst 
til að lýsa viðureign Grettis við sænska sauðamanninn Glám, því seinni hluti fjórðu 
rímu segir frá því hvernig Grettir finnur aftur Auðun sem hann hafði lotið í lægra 
haldi fyrir í æsku og vill jafna metin. Í þeirri frásögn sleppir rímnaskáldið að greina 
nákvæmlega frá orðaskiptum. Þó gefur skáldið sér tíma til að lýsa þessari baráttu 
nokkuð nákvæmlega þar til Barða Guðmundsson ber óvænt að og sættir hann þá 
Gretti og Auðun með hraði. Skáldið kýs að sleppa vísunni (26) þar sem Grettir 

                                                   
396 Grettis saga Ásmundarsonar, 81. 
397 Grettis saga Ásmundarsonar, 83. 
398 Grettis saga Ásmundarsonar, 83. 
399 Áhugavert væri að skoða hvernig Kolbeinn Grímsson gerir Spesar þætti skil og hlut Þorsteins 
drómundar í honum, en því verður ekki við komið í þessari rannsókn. Þó er ljóst að rímum Kolbeins 
lýkur þar sem Spesar þætti lýkur. 
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útskýrir hvers vegna hann vildi berjast við Auðun. En hestaatið nýtur sín hjá Kolbeini í 
heilum 14 erindum. Atlaga sú sem Oddur gerir að Gretti fær þessa lýsingu í rímunni: 
„ſtack,/oc a Gr(etters) axlar gard,/undan hlaupa holldid vard“ (IV61.2–4). En sagan 
segir „þá stingr Oddr stafinum til Grettis, ok kom á herðarblaðit, því at Grettir horfði 
ǫxlinni at honum. Þat var mikit tilræði, svá at undan hljóp holdit, en lítt skeikdisk 
Grettir“.400 Af svipaðri nákvæmni lýsir Kolbeinn því þegar Grettir brýtur þrjú rifbein í 
Oddi og hann dettur út í hylinn ásamt hestum sínum. Þessar myndrænu lýsingar 
virðast höfða til skáldsins því þarna er staldrað við og lýst af athyglisverðri nákvæmni 
hvernig menn og hestar færast sundur og saman í átökum. Þessum lýsingum lýkur 
þegar skáldið snýr sér aftur að bókinni sem það vinnur með: „Þorhall Grimſson birter 
bök“ (IV 67.1), og fyrr en varir er Glámur kominn til sögunnar. Óvænt er einnig 
nákvæmni skáldsins þegar það lýsir því hvernig Grettir bindur hosnareim sína rétt 
áður en hann tekst á við bjarndýrið: „Honk401 J bra oc hafde þa/handlegg ſijnum 
lickiu“ (III 91.1–2). Hugsanlega hefur þessi smásmugulega lýsing, sem ekki er að finna 
í Grettis sögu Ásmundarsonar, gefið kvæðamanni tækifæri til að hægja á kveðskapnum 
og búa til spennu, eða viðhafa leikræn tilbrigði. Þetta val Kolbeins stingur í stúf við 
það val hans að skauta hratt yfir kaflann á undan. Grettis saga Ásmundarsonar hefur 
mörg orð um samband Grettis og Björns og gefur góða lýsingu á hvernig Björn var illa 
liðinn og af hvaða sökum. Kolbeinn segir aðeins um Björn að hann hafi verið „a gardi 
gladur,/gilldazt um allt ad reina“. Síðar í rímunum kallar hann Björn ‘Lappa’, sem 
bendir til þess að það hafi ekki verið sæmdarheiti um menn á 17. öld. Enda segir 
Kolbeinn berum orðum að aðfarir Björns séu hæpnar þegar hann situr fyrir birninum 
og sofnar með skjöldinn ofan á sér: „ætla eg dvỏl þa hæpa“ (III 82.4). Kolbeinn lætur 
þess einnig getið að Björn hafi verið hræddur eða með „hrædslu hót“ er hann hljóp 
heim undan dýrinu. Annað hljóð er í strokknum þegar Grettir reynir sig við björninn: 
„Dreingur ſlő til dyrs oc hio,/diarfur a̋ fotinn fremri,/orku fær ſo aftok lær“ (III 94.1–
3). Þarna hefur Kolbeinn aukið við orðunum „djarfur“ og „orku fær“ til að auka enn á 
andstæður Björns og Grettis. Kolbeinn sleppir þó því að nefna að Grettir hafi lagt 
„bjǫrninn til hjartans“ eins og gert er í Grettis sögu Ásmundarsonar.402 

Fimmta ríma Kolbeins Jöklaraskálds er lýsing á hinni frægu viðureign Grettis 
við drauginn Glám. Fyrr í rímum sínum hefur hann lýst glímu Grettis við Kár 
afturgenginn í haugnum í Noregi, og gerði það af mikilli nákvæmni, án þess þó að 
auka nokkru við söguna. Viðureigninni lauk með því að Grettir „hjó á hálsinn 
haugbúanum, svá at af tók hǫfudit; setti þat við þjó honum“.403 Þannig lýkur Kolbeinn 
                                                   
400 Grettis saga Ásmundarsonar, 100. 
401 ‘Hönk’ er lykkja á stígvéli, skv. Íslenskri orðabók, 701. 
402 Grettis saga Ásmundarsonar, 77. 
403 Ibid., 58. 
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einnig frásögn sinni af fyrri glímu Grettis við draug: „nefenu ſtack J lenda lꜹt“ (II 
110.3). 

Ríman þar sem Grettir tekst á við Glám er áhugaverð fyrir margra hluta sakir. 
Bæði er sú frásögn einna þekktust af því sem Grettis saga Ásmundarsonar greinir frá og 
eins er þar komið inn á svið sem fyrir tilverknað þjóðsagna tengist skáldinu og 
hugsanlegri þekkingu þess á göldrum. Strax í mansöng V. rímu minnist Kolbeinn á 
galdur: „um sig dregur nꜹdugan Na̋,/med næmu galldra ſeidj“ (V 10.3–4.). Þess er 
ekki langt að bíða að galdur komi aftur við sögu í rímunni: „Glamur tok med galldra 
grein,/grimdir [...]“ (V 23.3–4) og síðar er Glámur sagður vera „galldraſamur“ (V 52.3).  

Tímabilið frá 1654–1690 hefur verið nefnt galdraöldin á Íslandi, svo ekki er að 
undra þó að galdrar séu Kolbeini hugleiknir, enda hefur vafalaust frést um land allt 
þegar þrír menn voru ákærðir og brenndir á báli fyrir galdra árin 1654 og 5, í 
Trékyllisvík á Ströndum.404 Nokkru fyrr, eða 1625, hafði fyrsta galdrabrenna 17. aldar 
átt sér stað. Þá var Jón Rögnvaldsson brenndur á Melaeyrum í Svarfaðardal fyrir að 
hafa magnað upp draug og sent hann öðrum manni í dalnum.405 Alla 17. öldina koma 
upp ýmis galdramál á Alþingi, sem Kolbeinn jafnt sem aðrir landsmenn hljóta að hafa 
fengið veður af. Í heimasveit Kolbeins á Snæfellsnesi er vitað um tvo menn sem 
ákærðir voru fyrir galdramál: Sr. Illugi Jónsson var kærður fyrir óvild árið 1629 og 
Bjarni Hákonarson var kærður fyrir að hafa með höndum rúnabók árið 1667,406 eða 
um það leyti sem sennilegt er að Kolbeinn byrji á Grettisrímum. Þó að óljóst sé hver 
bað hann að yrkja rímurnar má hugleiða hvort Brynjólfur Sveinsson biskup í Skálholti 
hafi verið verkbeiðandinn. Hann mun hafa þótt „mildur, á mælikvarða tíðarandans, 
gagnvart galdri og galdramönnum[...]“.407 Brynjólfur kvartar til dæmis í bréfi til Ole 
Worm um að nú sé orðið fátt um rúnafróða menn.408 Það er áhugavert, þar sem menn 
gátu fengið á sig kærur fyrir vörslu rúnabóka. Þá er einnig til bréf sem sýnir að honum 
fannst djöfullinn magnast við það að landsmenn óttuðust hann „ofmiøg“.409  

Kolbeinn notar í þessari fimmtu rímu lýsingarorð í miklum mæli: gildur, 
vondur, fús, harður, ljós, nýtur, svalur, bleikur, grænn, frjáls, snar, stinnur, illur, 
góður, hraður, fróð, forn, snjall, röskur, brjálaður, brotinn, haltur, hár, leiður, stór, 
gleiður, stæltur, falskur, svartar, galdrasamur, þrautafastur, bráður, gegn, vitur, kargur, 
blár, hraustur, fastur, öflugur, þroskamegn, lítill, merkur, fínn, blíður, kær, þýður, 
djúpur, lúinn, stirður. Eiga lýsingarorðin oft við um þá andstæðinga Gretti og Glám og 

                                                   
404 Ólína Þorvarðardóttir, Brennuöldin, 176. Í riti Ólínu er þess ekki getið að Kolbeinn Grímsson hafi 
verið viðriðinn galdramál á 17. öld. Það eru aðeins þjóðsögurnar sem hafa slíka tengingu á milli Kolbeins 
og galdra.  
405 Matthías Viðar Sæmundsson, Galdrar á Íslandi, 17. 
406 Ólína Þorvarðardóttir, Brennuöldin, 175–177. 
407 Ibid., 115. 
408 Ole Worm’s Correspondence with Icelanders, útg. Jakob Benediktsson, 118.  
409 Jón Helgason, Úr bréfabókum Brynjólfs biskups, 51. Sjá einnig Ólína Þorvarðardóttir, Brennuöldin, 115.  
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er auðvelt að sjá hvorum hæfir hvert orð, miðað við hverja afstöðu rímnaskáldið hefur 
gagnvart söguefninu. 
 Þegar borið er saman orðfæri Grettis sögu Ásmundarsonar og Gr17 verður ljóst 
að orðamunur er víða svo lítill að það hlýtur að vera rétt sem skáldið segir sjálft um að 
það hafi bók til hliðsjónar. Ef gripið er niður í XXXII. kafla,410 þar sem finna má 
frásögnina um hina frægu viðureign þeirra Grettis og Gláms, má sjá að stök orð og 
orðasambönd eru víða eins í rímu og sögu: 
 
ÍF XXXII. k.      Gr17      
Lá við brotum     Lá vid brőtj 
Brotinn á háls     Brotinn a halz 
Í hug renna     í hug sinn renna 
Gott til hesta     til hesta er gott í máta 
rǫggvarfeld     rogner felld 
lagðisk nidr í setit     i ſetinu la 
þriðjungr af nótt     þegar á nætur þridiungsleid 
rétti inn hǫfuðit     hofud inn rettj 
stórskorit     ſtor um ſkorid 
réttisk upp     rettist upp 
rjáfrinu      ræfrid 
gnapði      gondi 
ok þreif í     þreif þar til 
kippðu nú í sundr feldinum í millum sín  felldj kifti ſogdum ſundur, ſyn a millj bader 
leit á slitrit     hordj a ̋ felldar ſlitur 
undraðisk mjǫk     forundradj  
 
Rímnahöfundur á einnig til sjálfstæða spretti, þar sem hann velur frumlegt myndmál 
og dregur fram upplýsingar sem ekki eiga sér stoð í Grettis sögu Ásmundarsonar. Dæmi 
um þetta er þegar þjóðerni Grettis og litir, sem sennilega eiga við um marbletti hans, 
eru skyndilega dregin fram í rímunni:  

Huar ſem krepte kꜹdinn hendur, 
 a kendum Aſmundzarfa, 
 allur hreptj ïſalendur, 
 alitz blaer farva. (V 59)  
 
Að ríman skuli minna á þjóðerni Grettis er áhugavert í ljósi þess að Glámur var 
sænskur að uppruna og glíman á milli þeirra því orðin eins og æsispennandi 
landsleikur, þar sem mjótt er á munum.  
 Af því sem Kolbeinn hefur valið að taka með í rímurnar er hann nákvæmastur í 
lýsingum á viðureignum Grettis við þá drauga Kár og Glám. Auk þess gætir mikillar 
samviskusemi í rímunum þegar sagt er frá hestaati ungra manna sem greint er frá í 

                                                   
410 Grettis saga Ásmundarsonar, 113–120. 
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XXIX. kafla Grettis sögu Ásmundarsonar og viðureign fyrst Bjarnar og síðar Grettis við 
bjarndýrið. 
 Það er þó eftirtektarvert að þar sem sagt er frá konum virðist Kolbeinn yrkja 
þannig að hlutur þeirra verður heldur minni en sagan gefur tilefni til. Til dæmis um 
þetta yrkir skáldið ekki um konu þá sem var með í för þegar Grettir sigldi með Hafliða 
til Noregs. Í sögunni er nokkrar upplýsingar að finna um konuna og hennar þátt í 
erjum öllum sem voru á milli Grettis og annarra bátsmanna.411 Skáldið á 15. öld taldi 
þetta vera efni í sína rímu en Kolbeinn virðist telja aðrar frásagnir mikilvægari. 
Kolbeinn sleppur þó ekki við að nefna þessa persónu, því að hún kemur fyrir í einni af 
þeim vísum Grettis sögu sem hann gerir skil og nánar er fjallað um í kafla 7.6.2.  

7.7.1	  Spakmæli	  og	  fleyg	  orð	  

Áberandi einkenni á rímum Kolbeins Grímssonar er hversu oft koma fyrir kunnugleg 
orð úr Grettis sögu Ásmundarsonar. Þegar stuðst er við sama lista og saman var settur til 
að athuga meðferð spakmæla og kjarnyrða í Gr15 kemur í ljós að Kolbeinn lætur 
sjaldan hjá líða að skreyta rímur sínar með spekiorðum söguhetjunnar.  

 
GRETTIS SAGA (Íf)   GR17                              
• Lítit verk ok lǫðrmannligt (14. k., 37)  lited uerk oc lodurmannlegt (I 34.1) 

• Vinr er sá annars, er ills varnar (14. k., 38) Veldur ſa er varer oc ej,/varnar (I 43.1–2) 

• Fleira veit sá, er fleira reynir (14. k., 38)  Sa veit fleyra er fær þad reint (I 44.1) 

• Heitt mun þat um hǫnd (14. k., 38)   

• Illt er að eggja óbilgjarnan (14. k., 38)  Őbilgiarnan eggia mann/Jllt mun (I 50.1–2)  

• Þetta er kalt verk ok karlmannligt (14. k., 40) kallt verk er þad kallmannlegt (I 57.3)   

• Illt þykki mér at treysta merinni, því at þat Mun þad őra ̋d meſt eg higg,/a Merina trua neyna 
veit ek engan fyrr gǫrt hafa.(14. k., 40)  viſsa eg ongvan vopna Jgg/verda firr þad reina(I 58.1–
4) 

• Lét Auðunn þá fylgja kné kviði (15. k., 44) Knie liet filgia quide ſem ma (I 84.1) 

• Eindœmin eru verst (16. k., 46)  Eyns nu dæmin allra veſt (II 33.1) 

• Mart er ǫðru líkt (16. k., 46)   ſo mart Ødru ſamlykt er (II 36.3) 

• Þá er eigi þat at launa, sem eigi er gǫrt (17. k., 49) Ogiort launa alldri krefur (II 61.1) 

• Móðir es barni bezt (17. k., 50, vísa 12)  moder god er barna beſt (II 72.3) 

• Munr er at mannsliði (17. k., 55)  Munur er lide mannſinz ad (II 90.1)   

• Eigi má vita, hverjum at mestu gagni kemr  
um þat er lýkr (18. k., 60)    

• Sitt er hvárt, gæfa eða gørvigleikr (34. k., 117) ſitt hvort er þad giæfan god,/edur gofugleikj manna  
               (V 33.3–4) 

 

                                                   
411 Grettis saga Ásmundarsonar, 48–52. 
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Kolbeinn Grímsson er ötull við að munstra slík fleyg orð inn í kveðskap sinn. Af þeim 
15 tækifærum sem myndast til þess nýtir skáldið það í 13 skipti.412 Auk þess er 
greinileg sú breyting frá eldri rímu að skáldið á 17. öld byrjar vísur sínar á umræddum 
orðum í flestum tilvikum, eða í 9 skipti af 13. Til samanburðar má geta þess að hjá 
höfundi Gr15 voru spekiorðin gjarnan inni í miðri vísu. 

Eitt af einkennum málshátta, kjarnyrða og spakmæla er skyldleiki við bundið 
mál og þá helst stuðlasetninguna.413 Áberandi er hversu vel ljóðstafir haldast óbreyttir 
frá sögu til rímu Kolbeins. Í 10 af 13 skiptum færast þeir óbreyttir inn í vísurnar. Svo 
mikil fylgni er ekki til staðar í Gr15. Það sem hefur breyst á þeim 200 árum sem líða á 
milli þess að Gr15 og Gr17 eru ortar er augljóslega það að vitneskjan um að þessi orð 
eigi að standa út úr texta rímnanna hefur aukist, enda voru á 17. öld komin til 
sögunnar fleiri söfn um orðtök og málshætti en handbær voru á 15. öld414 og vel má 
hugsast að Kolbeinn hafi lesið eða komið höndum yfir slíkt rit. Á einum stað segir í 
rímunum:  

Máltak gamallt manna er 
mun þad og so reinast hier, 
okend uara folkid fie 
firrir oft þo glisleg sie. (IV 13) 

 
Þótt ekki sé vel ljóst hvaða máltak er á ferð í vísunni bendir orðalagið til þess að 
skáldinu hafi þótt vega þungt að geta þess að um forn sannindi væri að ræða í vísunni. 
Það er kunnuglegt bragð þeirra sem skrifa formála í íslenskum miðaldaritum að gefa 
orðunum aukið vægi með því að geta hás aldurs.415 Kolbeinn deilir einnig vitneskju 
sinni um að orð hafi verið sögð áður en þau rötuðu í ræðu Grettis og þaðan í texta 
Grettlu: „Munur er lide mannſinz ad,/mællt var adur G(retter) quad (II 90.1–2). Á 
einum stað nefnir Kolbeinn ‘orðskvið’ og á þar við málsháttinn sem kominn er úr vísu 
Grettis sem hann orti er móðir hans gaf honum vopn áður en hann sigldi fyrst til 
Noregs. Um þetta yrkir Kolbeinn: 
 Eyrn ried fornan ordsqvid meſt, 
 audar norn hier ſanna um fleſt, 
 moder god er barna beſt, 

a blydra fridri gỏf þad ſieſt. (II 72) 
 

                                                   
412 Minnt er á þann fyrirvara að hægt hefði verið að setja saman annan lista með snjallyrðum úr Grettlu 
og hefði sá getað gefið aðra niðurstöðu. 
413 Bjarni Vilhjálmsson, Formálsorð, xi–xii.  
414 Íslensk málsháttasöfn munu mjög mörg til í handritum, og þau elstu eiga rætur til 16. aldar. Þótt ekki 
sé vitað til þess að íslenskt málsháttasafn sem Jón Rúgman tók saman á skammri ævi sinni (1636–1679) 
hafi komist í annarra hendur má samt hugsa sér að það eða vísar að öðrum söfnum hafi verið í umferð á 
Íslandi á 17. öld og vakið aukinn áhuga á að bjarga málsháttum og öðrum snjallyrðum frá glötun. Sjá 
nánar um íslensk málsháttasöfn í kringum 17. öld: Bjarni Vilhjálmsson, Formálsorð, xvii–xxii. 
415 Sennilegt er að það sama gildi um rímnaskáld á öllum tímum og íslenska sagnaritara sem „vissu vel af 
því að fyrir áheyrendur var ‘gott þat er gamlir kveða’ og því reyndu þeir að afla sér gamalla heimilda væri 
þess kostur“, sbr. Sverrir Tómasson, Formálar íslenskra sagnaritara á miðöldum, 227. 
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Rímur Kolbeins bera því vitni að menn hafi í auknum mæli verið vakandi yfir 
spekiorðum og kosið að nota þau í ræðu og riti um miðja 17. öld. Má segja að rímurnar 
hafi gert sitt gagn í því að fleyta slíkum orðum áfram til ókominna kynslóða með því 
að dreifast um landið bæði með kvæðamönnum og handritum, sem spurn var eftir að 
heyra og sjá. 

7.7.2	   Meðferð	  vísna	  úr	  Grettis	  sögu	  Ásmundarsonar	  	  

Þegar Kolbeinn Grímsson yrkir rímnabálk sinn blasir við honum það verkefni að taka 
afstöðu til þess fjölda vísna sem Grettla geymir. Fyrstu fimm rímur hans ná frá því 
sem við þekkjum úr útgáfu Íslenzkra fornrita sem XIV. kafla til þess er Grettir leggst 
niður til að hvíla sig eftir að búið er að brenna „Glám á kǫldum kolum“416 rétt fyrir lok 
XXXIV. kafla. Í þessum hluta sögunnar er að finna 20 vísur. Nokkrar vísur falla svo 
að segja sjálfkrafa út við það að þær er að finna í þeim frásögnum sem Kolbeinn kýs að 
yrkja ekki um í rímum sínum. Þannig detta út vísur sögunnar sem merktar eru 22, 23, 
24, 25 og 27. Vísu 26 sleppir Kolbeinn einnig, þó að hann fjalli í rímunni um þá 
atburði sem gerast fram til þess er Grettir kastar vísunni fram að loknum sættum þeim 
sem Barði Guðmundsson kom á. Fimmta ríma Gr17 hefur sérstöðu, þar sem ekki er 
unnið úr neinum vísum í henni, enda koma þær ekki fyrir í þessum hluta sögunnar.  

Í handritinu AM 611d 4to er þess oftast getið ef ort er út frá vísu. Þá hefur 
skrifari hripað orðið „vyſa“ á spássíuna og jafnan er skrift þar einnig meira sett en ella. 
Hér hafa vísurnar sem Kolbeinn vinnur úr í rímum sínum verið settar upp í lista. 
Grettir er sagður hafa ort þær allar, nema þá 15., sem sögð er vera eftir Hafliða 
skipsformann.  

 
Gr17         nr. vísu í Íf. 
I 
41.2–4 þa vorar eg þad giore….hinum þo elldre væri   8.  
II 
41.–42. Higg eg Skeggia…vygtena klauf enne þa    11. (vyſa) 
71.–72. Higg eg biggid heiman hann…..göf þad sést    12. (vyſa) 
75.4 er þad happ ef kroknj þier      13.  
80.1–2 Haflide drafla hafði plag/hvellur ad reidar felle um dag  14. (vyſa) 
84. (Hafliði:) Upp úr gröf nú Grettir statt…vyst medan landid nidri er. 15. (vyſa) 
87.–88. góðráðir upp stöndum vér….vinna so fyrir mér   16.  
115.–116. Fór ég J mirkuan fúa haug…ur hende ganga unda yr  18.  
III 
66. vér h0fum 12 J grundar golf…ef meta þa idiu trauda   19. (vyſa) 

                                                   
416 Grettis saga Ásmundarsonar, 122. 
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103. Oft kom beimur í humi heim….otra kom med pryde   20. (vyſa) 
IV 
20. Ygultanna eg unnid gat…all hælinn með kappmælum   21. (vyſa) 
 
Af þeim 20 vísum sem sagan geymir eru 11 vísur sem Kolbeinn vinnur úr og innlimar í 
rímur sínar. Fyrsta vísan sem kemur fyrir í þeim kafla Grettlu sem rímur Kolbeins ná 
yfir er ferskeytla sem Grettir kveður sem barn við gæslu kjúklinga: 
 
8. Þat gerik víst, es vetrar, Vard þa G(retter) vyſa laus, 

vind ek hals á kjúklingum; þa vorar eg þad giore, 
enn þótt ellri finnisk,  af kiuklyngum ad hijda haus, 
einn berk af sérhverri.  oc hinum þo elldre uæri. 

 
Það er áhugavert að sjá hvernig árstíðirnar snúast við í meðförum Kolbeins 
Grímssonar og ekki er gott að skýra hvað veldur því að það sem var vetur í sögunni 
verður vor í rímunni. Tilkynning á borð við þá sem birtist í fyrsta vísuorði, um að 
Grettir hafi kveðið vísu, er stílbragð sem Kolbeinn beitir oft í aðdraganda vísna. 

Önnur vísan sem Kolbeinn yrkir út frá er sú sem Grettir kveður eftir að hann 
hefur orðið Skeggja húskarli að bana. Vísan í sögunni er gott dæmi um hvernig 
nýgervingum er beitt á þann hátt sem Snorri Sturluson útskýrir fyrirbærið í Háttatali: 
„Þá þykja nýgjörvingar vel kveðnar ef það mál er upp er tekið haldi of alla 
vísulengd.“417 Öxin er þar kennd sem hamartröll, sem er gráðugt í blóð. Tröllið bæði 
hleypur og gín harðmynnt yfir höfði Skeggja og klýfur svo enni hans með vígtönnum 
sínum. Þær sögupersónur sem heyra Gretti fara með vísuna, sem svar við 
spurningunni um hvað hafi orðið um Skeggja, telja ólíklegt að tröll hafi tekið Skeggja 
„um ljósan dag“.418 Það er Þorkell krafla sem sér í gegnum nýgervingar vísunnar og 
áttar sig á að Grettir hafi drepið Skeggja. 

Í rímu Kolbeins eru tvær vísur (II 41 og 42) sem svara til þeirrar dróttkvæðu 
vísu sem sagan geymir. Skrifari handritsins AM 611d 4to hefur auðkennt þau erindi 
með því að skrifa á spássíu „vyſa“ (sbr. lista hér að framan) og er samsvarandi 
tilkynning á spássíu regla hjá skrifara þegar rímnaskáldið gerir vísum Grettis sögu 

Ásmundarsonar skil.  
41. Higg eg Skeggia hlipe ad,      
 hamar troll mannz for ramma J ſtad, 

þeim hann gein yfer haus med hrad 
hard mint oc lyGtt ſparnar ad.H 

42. Blod Rann mic grỏn grydar ȁ, 
brad firir ſtundu ȁdan Ja,    
vidureign þeirra var eg hia,    

                                                   
417 Snorra-Edda, 217.  
418 Grettis saga Ásmundarsonar, 47. 
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vygtenna klꜹf enne þa. 
 
Kolbeinn heldur kenningunni ‘hamar tröll’ fyrir öxi. Einnig tekur hann beint úr 
vísunni ‘ramma för’, en í stað þess að geta þess að hamartröllið hafi verið gráðugt í 
blóð, gunnar Gríði grðr, vísar Kolbeinn í kjaft exinnar, sbr. ‘grön gríðar’. Þó breytir 
e.t.v. mestu um frásögnina að öxin er orðin eign ‘manns’ í rímunni. Þá er sem 
maðurinn hafi ginið yfir haus (með hrað). En orðið ‘harðmynnt’ vantar frumlag í 
kvenkyni til að ljóst sé til hvers sú umsögn vísar. Svo virðist sem Grettir útskýri að 
hann sé blóðugur með því að segja blóð hafa runnið á sig rétt áðan, þegar hann var 
viðstaddur viðureignina þegar ‘vígtenna’ klauf enni Skeggja.  
 Ljóst má vera að hér kemur fram misskilningur Kolbeins á dróttkvæðu 
vísunni. Af því tapast niður hin listilega gerða nýgerving vísunnar í Grettlu og úr 
verður bragðminni skáldskapur. 
 Næsta vísa (12) sem Kolbeinn gerir skil í annarri rímu sinni er sú sem Grettir 
kveður þegar hann kvartar undan því að vera fátæklega búinn til Noregsfararinnar af 
föður sínum en þakkar móður sinni sverðsgjöfina með fögrum orðum: „bezt es barni, 
[...] móðir“.419  
 
71. Higg eg biggid heiman hann,       
 helldur audugan snaudan þann, 
 Blackþỏll ſem J burtu vann, 

ad biriar fa̋ke na̋ſkilldan. 
72. Eyrn ried fornan ordsqvid meſt, 
 audar norn hier ſanna um fleſt, 
 moder god er barna beſt, 

a blydra fridri gỏf þad ſieſt. 
 
Sem fyrr tekur Kolbeinn mörg orð úr dróttkvæðu vísunni og notar í sína eigin 
samhendu, en kenningin ‘byrjar skikkju blakkþollr’, þar sem viður (þollr) er kenndur 
til skips (byrjar skikkju blakkur), svo úr verður kenning um (skips)mann, skilar sér þó 
heldur fátæklegri inn í erindið í rímum Kolbeins sem „Blakcþỏll“ (II 71.3). Hlýtur sú 
kenning að eiga að vera mannkenning samsett af orðunum ‘þollr’ (viður) og ‘blakkur’ 
(hestur). Sú kenning missir marks.420 Í vísunni er einnig kenning fyrir skip, ‘byrjar 
fákur’, svo segja má að mörg orðanna úr dróttkvæðinu rati í vísu rímunnar þó að 
hlutverk þeirra sé orðið annað. Sennilega er um mislestur skálds eða skrifara að ræða 
þegar ‘ern’ (hraust), umsögn dróttkvæðisins um kvenkenninguna ‘auðnorn’, verður í 
vísu Kolbeins töluorðið „eyrn“ um „ordsquid“. Ástæða þess að Kolbeinn tekur þessa 
                                                   
419 Ibid., 50. 
420 Önnur notkun á orðinu ‘blakkur’ er vafasöm í rímum Kolbeins. Í einni vísunni yrkir hann svo: 
„kolgan þvode blacka brún,/báru orms um ſyldar tún“ (II 73.2–4). Þar sem skipið er kennt sem ‘báru 
ormur’ er ekki hægt að skilja setninguna öðruvísi en að skipið hafi verið dökkt (blakkt) af óhreinindum, 
þó að ‘blakkur’ komi oft fyrir sem hluti kenninga um skip. Kenningin ‘byrjar blakkur’ kemur einnig 
fyrir (II 95.1) í Gr17. 
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vísu með í rímur sínar gæti skýrst af dálæti hans á fornum orðskviðum, sem orðið 
hefur vart við bæði í mansöng og í fjölda þeirra vísna sem hefjast á fleygum orðum. 
 Vísa 13, sú sem Grettir kveður til skipsfélaga sinna og er einungis tvö vísuorð, 
fær ekki auðkennið „vyſa“ á spássíu, en er þó inntak hennar haft með í einu vísuorði: 
„er þad happ ef kroknj þier“. (II 75.4) 

Grettis saga Ásmundarsonar segir frá áhugaverðum orðaskiptum Grettis við 
Hafliða skipsformann um kveðskap. Skipverjar um borð höfðu þá kvartað undan því 
að Grettir ynni ekki neitt og henti að auki fram níðvísum um þá. Hafliði brá á það ráð 
að biðja Gretti að kveða níð um sig í þeim tilgangi að aðrir skipverjar umbæru hann 
betur: „„Aldri kveð ek til þín,“ sagði Grettir, „útan gott; geri ek þik ekki líkan 
kyrpingum.“ Hafliði mælti: „Kveða má svá, at fegri sé vísan, ef grafin er, þótt fyrst sé 
eigi allfǫgr.““421 Rímurnar minnast ekki á þessa umræðu, en í þeim tekst skáldið á við 
vísu þá sem kemur í kjölfar þessara ummæla. Þá kvað Grettir til Hafliða, eftir að hafa 
heyrt hann níða sig við aðra skipverja. Í skýringum í útgáfu Íslenzkra fornrita segir að 
„í sögunni sé gert ráð fyrir, að leggja megi tvennan skilning í vísuna, sbr. orð 
Hafliða“.422 Svo virðist af sögunni að dæma, sem skipverjar hafi tekið vísu Grettis sem 
miklu lasti um formanninn Hafliða.423 
14. Annat vás, þás inni   þa var annad æfe lag, 

át Hafliði drafla,   Haflide drafla hafde plag, 
hann þóttisk þá heima,  hvellur ad reidar felle um dag. (II 80.2-

4) 
hvellr at Reyðarfelli;     
en dagverðar darra 
dóms skreytandi neytir 
tysvar Tveggja nesja 
takhreins degi einum. 

 
Í meðförum Kolbeins er efni dróttkvæðu vísunnar sagt í þremur vísuorðum. Ekki 
verður séð að tvíræðni sú sem einkenna átti vísu Grettis sé auðfundin í þessum þremur 
línum, þar sem engar kenningar eru notaðar, en eignarfallsumritunin ‘drafla plag’ er í 
brennidepli ásamt lýsingarorðinu sem haft er um hina ‘hvellu’ raust Hafliða. 

Kolbeinn vinnur ekki einungis úr vísum sem Grettir kveður, heldur einnig 
vísunni sem Hafliði kveður til Grettis og megnar að fá hann til að vinna um borð í 
skipinu á leið til Noregs: 
 
15. Stattu upp ór grǫf, Grettir,  Vpp vr grof nu G(retter) ſtatt,  
 grefr knǫrr hola vǫrru;  grefur knỏr hola voru hratt, 
 minnsktu á ml við svanna  minſtu a̋ malid ſvanna ſatt,       
                                                   
421 Grettis saga Ásmundarsonar, 52. 
422 Ibid., (nmgr. 4) 52–53.  
423 Þeir sem rannsakað hafa vísuna hafa t.a.m. bent á að mannkenningarnar ‘darra dóms skreytandi’ og 
‘Tveggi hreins nesja taks’ séu um hermann og sjómann og því ekki niðrandi. Grettis saga 
Ásmundarsonar, 53 (nmgr. við vísu 14). 
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 meginkátr enn glaðláta;   ſem hin godlata uid þic batt. 
 fast hefir hrund at hǫndum,             Faſt hefur hrund ad hondum hier, 
 hǫr-Nauma, þér saumat;  hỏrnauma ſu sꜹmad þier, 
 skorð vill, at vel verðir  vill ꜹdſkord þu vid verder, 

viðr, meðan lǫnd eru niðri.  vyſt medann landid nidri er. (II 84 og 85) 
 
Hér eru meiri líkindi með erindum rímunnar við dróttkvæðið en við höfum áður séð í 
þessum samanburði á vísum úr sögu og rímum. Heiti vísunnar eru nýtt í erindum 
rímunnar: ‘knörr“, ‘svanni’, ‘hrund“. Einnig ratar kvenkenningin ‘hör Nauma’ á sinn 
stað. Orðið ‘skorð’, sem venjulega er notað sem liður í kvenkenningum, kemur fyrir í 
dróttkvæði sem ókennt heiti fyrir konu, en fær viðeigandi kenniorð í vísu Kolbeins og 
verður ‘auðskorð’. Hins vegar týnist ókennda heitið ‘viðr’ fyrir karlmanninn Gretti, 
verður atviksorðið ‘við’ í seinna erindi í rímunni og vísað er til Grettis með ‘þú’.  
 Þegar vísan úr sögunni ratar svo lítið breytt með mörgum vísunum til 
kvenmanns sem saumar að höndum Grettis skyldi maður ætla að minnst hefði verið á 
þá konu fyrr í rímunum. Kolbeinn hefur þó alveg sneitt hjá þeirri persónu sem kemur 
fram í sögunni í þrígang áður en 15. vísa kemur fram. Í rímum Kolbeins er því 
illmögulegt að átta sig á hvaða ‘hör-Nauma’ er komin í vísurnar, nema áheyrendur hafi 
þekkt vel til Grettis sögu Ásmundarsonar. Þessi kvenpersóna sögunnar lifir þó áfram í 

rímunum, því að hennar er getið þegar Kolbeinn vinnur úr næstu vísu Grettlu: 
     
16. Stǫndum upp, þó at undir  G(retter) vijſu giordj ſier, 

alltíðum skip ríði;   godrader upp ſtondum vier, 
veitk, at víf mun láta   þo rïde tijdum hrỏnnenn hier, 
verr, ef ek ligg á knerri;  hrunden under huarma ker. 
því mun ǫldungis illa   Veit eg lata uïf mun ver, 
aldygg kona hyggja   ef uigg a̋ lig oc ſtiornen hier, 
hvít, ef hér skal láta   liſta trꜹſt þat liſtar er, 
hvert sinn fyr mik vinna.  lyder vinna ſo firir mier. (II 87.2–88.4) 

 
Kolbeinn hefur vísur sínar á að kunngjöra að nú komi vísa eftir Gretti, en áður hafði 
hann viðhaft svipaða tilkynningu þar sem segir „Þar quad G(retter) þennan brag“ (II 
80.1) á undan þeim þremur línum þar sem hann vann úr þeirri vísu sem átti að teljast 
níð um Hafliða skipsformann. Hér hefur Kolbeinn bæði skipt út heitum 
dróttkvæðisins fyrir önnur og aukið við; ‘víf’ verður ekki einungis „uïf“ heldur einnig 
‘hrund’ og ‘knerrir’ verður ‘vigg’. Nokkuð ógreinileg er notkun hans á kenningu fyrir 
höfuð; ‘hvarma ker’ en vísur Kolbeins hvarfla í þetta skipti nokkuð langt frá 
fyrirmyndinni. Ekkert ber á lofi um kvenmanninn og lof er dregið fram um þá sem 
vinna á bátnum og stjórna um borð. Hugsanlega er Kolbeinn með þessu meðvitað að 
draga úr vægi kvenmannsins um borð. 
 Vísa 18 er lýsing Grettis á bústað draugsins Kárs. Miðað við áður greint 
áhugasvið Kolbeins Jöklaraskálds er eðlilegt að henni séu gerð skil í rímunum: 
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18. Fekk í firna dǫkkum,  For eg J mirkuan fúa haug,    
fell draugr, tekit haugi  faldan heim þar ſokte eg draug,  
sax, þats seggja vexir  ſax ſem vexer ſara lꜹg,    
sr, hyrlestir bru;  oc ſijdan hiriar fagrann baug. 
ok skyldi mér aldri   Og ſkillde mier alldri dyr, 

 jalms dýrlogi hjalma  almur logandj hialma fir, 
 ýtum hættr, ef ættak,  ur hende ganga unda yr 

angrs hendi firr ganga.  Gef ætta eg þann J filſnum byrH 
 
  
Bæði dróttkvæðið og vísur Kolbeins leggja áherslu á saxið og hvernig það ‘vexer’ eða 
eykur sár manna. Kolbeinn lætur þess ekki getið að draugurinn hafi fallið, aðeins að 
Grettir hafi heimsótt hann í haug og bætir við upplýsingum um fúa. Hinar 
margslungnu kenningar dróttkvæðu vísunnar: ‘lestir bru hyrrs’ um mann og ‘hjalma 
angrs jalms dýrlogi’ um saxið skila sér að nokkru í vísur Kolbeins, sem lætur sér nægja 
að nota um saxið ‘unda ýr’ og smíðar nýja mannkenningu úr orðum dróttkvæðisins. 
Merking vísunnar hjá Kolbeini verður best skilin þannig að Grettir segist aldrei 
mundu láta sax (unda ýr) þetta sér úr hendi ganga fyrir hermann (‘dýran álm logandi 
hjálma’). 
 Vísan sem Grettir kveður eftir að hafa orðið 12 berserkjum að bana í 
Háramarsey um jól fær sérstaka kynningu í rímu Kolbeins, sem vill að fólk leggi vel 
við hlustir: 
 Viſu qued med uiſku tjed 

viga efter ſtarfid, 
hliodar ſu ſem herme eg nu, 
hlide mugurinn diarfe. (III 65) 

 
Í kjölfarið kemur svo úrvinnsla skáldsins á vísunni í Grettis sögu Ásmundarsonar: 
 
19. Tolf hǫfum grǫf hjá gjalfri  Vier hofum 12 J grundar golf,   

gunnelds búit runnum;  gialfri nærri lagda, 
enn namk ǫllum vinna   gunnellz runna ſeims uid ſunna, 
ótrauðr beran dauða;   ſagdra minnast bragda    
hver munu gild of gørvask,  Eyrn eg uann otrꜹdur þann, 
gulls vel borin selja,   ollum bradan dauda, 
verk, þaus einn fær orkat,  huor munu merk hia monnum verk, 
ítr, ef slík eru lítil.   ef meta þa idiu trꜹda. (III 66-67) 

 
Kolbeinn notar mannkenninguna ‘gunnelds runnur’ óbreytta í sinni vísu, svo og 
sjávarheitið ‘gjálfur’. En hann sleppir því að nota ávarpið til konunnar í sínum vísum, 
þó að fyrirferð þess í dróttkvæðinu sé nokkur: ‘vel borin gulls selja’. Í frásögninni sem 
fór á undan þessum 12 drápum Grettis á aðkomumönnum hafði þó kona Þorfinns 
verið í miðdepli í rímum Kolbeins rétt eins og í Grettlu.  
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 Þriðja ríma Gr17 endar á því að Kolbeinn yrkir um vísuna sem Grettir kvað um 
Björn, mann sem varð á vegi hans í Noregi og Gretti líkaði ekki, enda var hann ekki 
„vinsæll maðr af alþýðu“:424 
20.  Opt kom heim í húmi   Oft kom beimur i hume heim,  

hræddr, þás engum blæddi,  hræddur er einginn klæddi, 
sás vetrliða vitja   sa hefur vætter virda hrædt, 
víg-Njǫrðr í haust gørði;  er vigſkord hamur þrædde. 
sá engi mik sitja   Enginn sa mic ſitia hia, 

 síð hjá bjarnar híði;   sijd þui Biarnar hyde, 
þó komk ullar otra   vr hellerzſkuta ullar ut, 
út ór hellis skúta.   otra kom med pryde. (III 103-104) 

Hér fer Kolbeinn ekki langt frá dróttkvæðu vísunni eða eins skammt og hugsast má, 
miðað við hvað bragarhátturinn setur hér þröngar skorður. Í vísum sínum notar 
Kolbeinn sömu kenningu fyrir ‘björn’ og dróttkvæðið og langflest orð rata svo til 
óbreytt inn í erindi rímunnar. Þó breytir Kolbeinn kenningunni „víg-Njǫrðr“ í 
‘vígskorð’. Helgast það sjálfsagt af því að hið fyrrnefnda eru tveir bragliðir en orðið 
sem Kolbeinn velur er einungis einn bragliður. Vísur Kolbeins verða örlítið málum 
blandnar við hugmyndina ‘vættir virða’ sem ekki eiga samsvörun í dróttkvæðu vísunni.  
 Síðasta vísan sem Kolbeinn gerir skil í fyrstu fimm rímum sínum af Gretti er 
sú sem Grettir kveður til fyrrnefnds Björns andartökum áður en þeir berjast upp á líf 
og dauða. Kolbeinn setur líkt og síðast heilt erindi undir tilkynningu um að nú komi 
næst ‘gild vísa’ eftir Gretti:  

Gillda viſu G(retter) quad, 
gaman mun morgum þikia þad, 
heira hvornin hliodar su, 
hann tok ſo til orda nu. (IV 19.)  

Gretti virðist í sögunni umhugað um að hreysti hans gagnvart bjarndýrinu gleymist 
ekki, en það að andstæðingur hans skuli einnig heita Björn gefur vísunni annað og 
meira vægi: 
21. Íugtanna gatk unnit;  Ygultanna eg unnid gat,    
 orð lék á því forðum;   ordz liet a þui fordum pat, 
 feld reif hart af hǫlði  feld reif hart af hollde hann 
 hugstríðr meginsíðan;  hugſtrijdur þo miog ſijdan. 
 baugs olli því bellinn  Bandz olle þui bolle þa,     

Baldr, en nú skal gjalda; balldur enn nu ſkal giallda fa, 
 opt þykkjumk ek ekki  opt þiciſt eg ei þar um, 
 allhœlinn kappmælum. all hælinn med kappmælum. 
 
Vísan sem Grettir kveður í sögunni fjallar um hvers vegna komið er að því að hefna sín 
á Birni og er ástæðunnar að leita í viðureign Grettis við Björn. Vísurnar sem Kolbeinn 
yrkir eru áferðarlíkar dróttkvæðinu, en svo virðist sem misskilningur ráði því að Björn 
hinn óvinsæli er kenndur sem ‘bolli bands’ og um hann er jafnframt notað heitið 
                                                   
424 Grettis saga Ásmundarsonar, 73–74. 
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‘Baldur’, ókennt. Í dróttkvæðinu er kenningin ‘baugs Baldur’ um Björn, sem fær 
jafnframt umsögnina bellinn, sem í þessu samhengi svarar til þess að vera 
viðsjárverður.425 Önnur breyting sem verður á ferðalagi orðanna frá dróttkvæði til 
rímu er merking vísuorðsins ‘hugstríðr meginsíðan’. Þar vísar fyrra orðið til 
bjarndýrsins en seinna orðið til síddar feldsins sem Grettir klæddist. Í meðförum 
Kolbeins vísa orðin ‘hugstríður þó mjög síðan’ til þess að björninn (eða feldurinn) hafi 
verið Gretti hugstríður eða hafi strítt á huga hans síðan atvikið átti sér stað.  
 Atlögur Kolbeins að vísum Grettis sögu Ásmundarsonar eru í heildina djarfar og 
bera vott um áræðni skáldsins. Eins og sýnt hefur verið er margt sem aflagast og 
breytist á leiðinni frá þeirri sögu sem Kolbeinn hefur unnið rímur sínar út frá til 
þeirrar uppskriftar sem hér er kynnt til sögunnar á handritinu AM 611d 4to. Sumar 
breytingar stafa af misskilningi skáldsins eða ætlun hans að breyta, aðrar af 
skrifaravillum og sjálfsagt eru villur í þeirri nýju uppskrift sem hér er birt. Í 
samanburði við úrvinnslu ónefnda rímnaskáldsins á 15. öld má segja að vinnan sem 
Kolbeinn leggur í dróttkvæðin sé mikil, enda helgar hann flestum dróttkvæðum vísum 
átta vísuorð, eða jafnmörg og eru í upprunalegu vísunum í Grettis sögu Ásmundarsonar. 
Vart verður við að hlutur þeirra kvenpersóna sem koma fyrir í vísunum sé gerður 
minni og hlutur Grettis sem bestur. Fyrirferðarmeiri tilkynningar á undan vísum má 
túlka sem vísbendingu um að vinnan sem skáldið lagði í vísurnar hafi verið ærin og 
hann sé stoltur af útkomunni og vilji að áheyrendur taki eftir því hvernig verkefnið er 
leyst af hendi. Tvíræðni sem átti að vera hægt að finna í vísu Grettis um Hafliða skilar 
sér þó ekki í fáum vísuorðum Kolbeins um sama efni, auk þess sem hin vel gerða 
nýgerving sem finna má í vísunni eftir víg Skeggja og flóknari kenningar um menn 
verða einfaldari í meðförum Kolbeins Jöklaraskálds. 

7.8	  	   Samantekt	  

Rímur Kolbeins Grímssonar af Gretti Ásmundarsyni hafa til þessa ekki verið 
aðgengilegar þeim sem vilja lesa rímur, kveða rímur eða rannsaka rímur án þess að 
rannsaka handrit. Þar sem elsta handrit rímnanna AM 611d 4to er skrifað af 
óþekktum skrifara, nokkuð nærri þeim degi sem talið er víst að Kolbeinn hafi lokið 
við að yrkja rímurnar, má búast við að rímurnar eins og við þekkjum þær nú séu 
markaðar mannlegum mistökum og misskilningi að einhverju marki og séu því ekki 
nákvæm samsvörun þess sem Kolbeinn orti umbeðinn um miðja 17. öld. 
 Þótt ekki sé vitað hver bað Kolbein um að yrkja er heldur ekkert sem útilokar 
að það hafi verið Brynjólfur Sveinsson biskup. Sögusagnir (sem mætti gjarnan 
rannsaka ofan í kjölinn) herma að þeir Kolbeinn hafi verið launskyldir og að 
Brynjólfur hafi beðið Kolbein um Sveins rímur Múkssonar. Um Kolbein Grímsson er 
                                                   
425 Grettis saga Ásmundarsonar, 79 (nmgr. um 21. vísu). 
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varla fleira vitað nú en fyrr, enda beinist rannsóknin einkanlega að rímum hans af 
Gretti. Taka má undir orð sem fram komu í útgáfu á Sveins rímum Múkssonar, þar sem 
talið er „trúlegt […] að ljóð hans eða úrval þeirra verði gefin út áður en langt líður“.426 
 Þótt mörg skáld séu á 17. öld persónulegri í verkum sínum en Kolbeinn má þó 
glöggt sjá á mansöngvum hans að hann var trúaður maður og um það bera sálmar sem 
hann samdi (og hugsanlega komu út á síðustu dögum hans) vitni. Þrátt fyrir að skáldið 
minnist oft á heilaga þrenningu og rétta breytni leynir áhugi hans á göldrum sér ekki 
og sést á orðfæri auk þess hversu greiðlega gengur að yrkja rímurnar fram að 
frásögninni af viðureign Grettis og Gláms. Hugsanlegt er að Kolbeinn Grímsson geri 
sér grein fyrir þeirri hættu sem á hans dögum fylgdi því að sýna göldrum áhuga og 
keppist því við að tengja sig í mansöngvum við kristna trú og siðaboðskap hennar. 
 Bragur Kolbeins og skáldamál bera mörg merki þau sem Björn K. Þórólfsson 
taldi til hnignunar og má nefna að hlutfallslega fá heiti eru í rímum hans, sem hafa til 
að mynda engin þau Grettisheiti sem einkenndu Grettlur frá 15. öld. Það er hins vegar 
ekki hægt að merkja á rímum Kolbeins að notkun kenninga hafi aukist frá því sem var 
hjá ónefndu skáldi á 15. öld. Aftur á móti má sjá aukningu í stílbrigði sem kallað hefur 
verið nafnorðsaukningar. Nokkur slík orðasambönd standa undir nafni með því að 
samsett eru tvö nafnorð sem bæði merkja það sama, þótt annað sé í eignarfalli. 
Kolbeinn virðist ófeiminn við að búa til kenningar og má þar nefna tvær kenningar um 
líkamshluta: „stólpi knjés“ (V 62.3) og „lenda lꜹt“ (II 110.3). 

Af efnistökum skáldsins að dæma beinist áhugi Kolbeins að átökum, ekki 
endilega á milli manna eða á milli karla og kvenna, heldur miklu frekar að átökum 
manns og draugs eða átökum manna og dýra. Skáldið er þó varkárt þegar fjallað er um 
dauðans alvöru og veltir sér hvorki upp úr sárum né blóði. Sjá má töluverða umhyggju 
skáldsins fyrir fleygum orðum Grettis sögu Ásmundarsonar, auk þess sem atlögur þessa 
bónda og skálds að vísum sögunnar eru á sinn hátt aðdáunarverðar, sérstaklega ef 
miðað er við þær lausnir sem rímnaskáld frá 15. öld og 19. öld bjóða upp á. Þó er 
auðsætt að skáldið misskilur sumt af því sem vísurnar hafa upp á að bjóða eða sleppir 
því meðvitað.  

Rímur Kolbeins eru í heildina tekið áhugaverðar og líkast til nokkuð lýsandi 
fyrir 17. öldina, þar sem nafn skáldsins er þekkt, enda fólgið í rímunni. Dýrleiki hátta 
hefur augljóslega aukist frá því á 15. öld og nafnorðsaukningar eru meira áberandi 
stílbrigði en þær voru í Gr15. Framvinda rímna Kolbeins er hröð, líkast því að skáldið 
hafi viljað komast sem fyrst sem lengst inn í Grettis sögu, sem sést best á því að sagt er 
frá Glámi bæði í IV. og V. rímu. Hugmyndir sem Kolbeinn reifar í mansöngvum eru 
sumar gamalkunnar og teljast til ritklifa, aðrar áhugaverðar, með kristilegu yfirbragði 
en undir krauma misjafnlega vel duldar tengingar við myrkur heimsins. Nokkrum 
                                                   
426 Björn Sigfússon, Formáli II: Kolbeinn Grímsson Jöklaraskáld, xxiv. 
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sinnum virðist sem höfundurinn sé upptekinn af því sem er íslenskt og því sem er 
útlenskt. Sjást þær andstæður vel þar sem rætt er um útlendinga- og Íslendingasögur í 
mansöng fyrstu rímu og þar sem hann undirstrikar þjóðerni Grettis í viðureigninni við 
Glám frá „svyþiőd“ (IV 69.2).  
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IV.	  
 

8	   Gr19	  

8.1	   Lýsing	  og	  handrit	  

 
Magnús Jónsson (1763–1840) orti árið 1828 mikinn rímnabálk um Gretti sterka.427 
Rímurnar, 44 talsins, eru varðveittar í eiginhandarriti höfundar í Lbs 369 4to. Í þeirri 
rannsókn sem hér er gerð hafa fimm fyrstu rímur Magnúsar verið skrifaðar upp og 
fylgir uppskriftin, öll 448 erindin, með í Viðauka III.  

Rímurnar eru nefndar af skáldinu „Rímur af Grettir Sterka“428 og hefjast eins 
og sú Grettis saga Ásmundarsonar sem við þekkjum í útgáfu Íslenskra fornrita.429 Við 
lok fimmtu rímu er þar komið sögu að Grettir hefur hefnt sín á merinni Kengálu og 
gengur heim, en frá þessu er sagt í miðjum XIV. kafla í útgáfu Grettis sögu 

Ásmundarsonar. Fyrstu fimm rímur Magnúsar innihalda þannig aðeins lítið brot af 
þeim frásögnum Grettlu sem finna má í Gr15 og Gr17 og verður nánar vikið að þeim 
hluta sem sameiginlegur er öllum rímunum í kafla 9.1. Rímurnar fimm eru 89, 87, 87, 
92 og 93 erindi. Skýrt afmarkaður mansöngur er í upphafi hverrar rímu og er um þá 
fjallað sérstaklega í kafla 8.2.1.  

Rímnaskáldið Magnús Jónsson fól nafn sitt gjarnan í skáldskapnum. Slíkt má 
til dæmis sjá gert í rímum af Bernótusi Borneyjarkappa430 með annarri aðferð en 
Kolbeinn Grímsson hafði gert tæpum tveimur öldum fyrr og rakið var að framan. Í 
rímum sínum af Gretti sterka notar Magnús sömu aðferð og áður og felur nafn sitt í 
niðurlagi rímnanna: 

Svoldar moldar auki einn, 
árið, sárið, skaði, 
regna megnið, röðull hreinn 
Regins fley smíðaði.431 

 

                                                   
427 Hér eru Grettisrímur eftir Magnús Jónsson nefndar Gr19, til aðgreiningar frá hinum rímnabálkunum 
sem til umræðu eru. 
428 Lbs 369 4to, 2r. 
429 Grettis saga Ásmundarsonar, 3. 
430 Magnús Jónsson, Rímur af Bernótus Borneyjarkappa, 199. Í grein Páls Eggerts Ólasonar, „Fólgin 
nöfn í rímum“, 128, má finna þessa vísu Magnúsar og ráðninguna í kjölfarið: „Álfur geira ekra 
fríð/opnað meinið sára/sullur úði sunna blíð/samdi gnoðir jára.“ Lausnin er eftirfarandi: Álfur geira = 
mannkenning = m. Fríð ekra = ár = a. Mein = kaun = m, opnað mein = g. Sullur = nauð = n. Úði = 
ú. Sunna = sól = s. Raða má stöfunum saman í Magnús.  
431 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I–II, 172. Vísuna má ráða með svipuðum hætti og vísuna úr 
Bernódusrímum sem minnst er á í nmgr. 4. Svoldar moldar auki einn = mannkenning til gulls (moldar 
auki) = M. Ár = A. Sárið = kaun = k/G. Skaði = nauð = N. Regna megnið = úr = Ú. Regins fley = 
skáldskapur. 
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Á Grettisrímum Magnúsar eru nokkur einkenni sem vert er að geta um, enda má segja 
þau áberandi frá fyrstu kynnum. Í mansöngvum á skáldið það til að yrkja án þess að 
bregða fyrir sig skáldamáli því sem jafnan einkennir rímur. Þá getur málfar rímnanna 
orðið næsta hversdagslegt. Þannig má benda á 14 samliggjandi erindi í V. rímu (V 3–
16), tíu erindi í röð í mansöng IV. rímu (IV 1–10) og þrjú erindi í röð í mansöng II. 
rímu (II 4–6) sem hvorki skarta kenningum né heitum. Í öðrum mansöngvum eru 
nokkur erindi á stangli undir sömu sök seld. Þrátt fyrir þessa skáldamálslausu spretti 
virðast kenningar og heiti vera í hávegum höfð hjá rímnahöfundi, enda er urmul 
kenninga og heita að finna í rímum Magnúsar. 

Skáldið er gjarnt á að skýra tengsl og rekja ættir persóna Grettis sögu 

Ásmundarsonar. Magnús tekur undir slíka ættfræði heilar vísur, en ámóta 
ættfræðierindi hafa ekki sést í rímum Kolbeins Grímssonar eða ónefnda 
rímnaskáldsins á 15. öld. Magnús yrkir svo:  

Þann umm tíma Þorgrimur 
 þar á Biarge Aununds bur 
 ſagdur var nu ſofnadur 
 ſoddann frette Aſsmundur. (V 42) 
 
Fleiri vísur í þessum dúr má finna í rímum Magnúsar Jónssonar (t.d. I 63 og V 46). 
Sennilegt er að hann taki með þessu tillit til þeirra áheyrenda sem á rímurnar hlýða sér 
til fróðleiks og skemmtunar. Ætlunarverk Magnúsar er ólíkt því sem fyrirrennarar 
hans ætluðu sér, því að hjá honum er öll Grettis saga Ásmundarsonar undir, frá fyrsta 
orði til þess hinsta. Þegar heildarbálkurinn er 44 rímur, eins og í þessu tilviki, og í 
honum um 4000 erindi er hætta á að þeir sem á hlýða tapi þræðinum ef slíkar 
tengingar á milli persóna vantar með öllu í svo viðamiklu verki sem Grettisrímur 
Magnúsar eru. 

Magnús rímnaskáld lætur yfirleitt ekki hjá líða að taka upp úr Grettis sögu 

Ásmundarsonar vísanir í aðrar Íslendingasögur, sé þess kostur, og virðist einsetja sér að 
fræða á þennan hátt: „Audur mátte andaſt þá/Er laxdæla ſeiger frá“ (III 81.3–4). 
Skáldið vísar einnig til Brennu-Njáls sögu: 

Atte ſon med audar gn 
Ellida het Grimur ſa. 
Arngrimur hans arfe kiær 
umm ſem Niála geted fær. (III 53) 

 
Magnús getur einnig um Geirmund heljarskinn (I 34.3), sem Grettla minnist tvisvar á, 
og Helgi magri (III 51.3) er í rímunum nafngreindur, svo dæmi séu tekin af þeim 
frægu köppum fortíðar sem rímnahöfundur kýs að nefna í sínum kveðskap. Í næstu 
köflum verður skoðað nánar hvernig rímur Magnúsar eru ortar og er þá litið til 
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skáldamáls, bragarhátta, efnistaka, meðferðar dróttkvæðra vísna og spakmæla 
sögunnar.  

Rímur Magnúsar um Gretti, Gr19, má finna í þremur handritum öðrum en 
handriti Magnúsar sjálfs. Þau eru Lbs 754 4to, ÍB 442 4to og ÍBR 95 4to.432 Á 
Landsbókasafni Íslands er svo varðveitt eiginhandarrit Magnúsar Jónssonar frá 
Magnússkógum að rímunum um Gretti Ásmundarson, Lbs 369 4to. Handritið er 
pappírshandrit, 208 x 169 mm að stærð. Það er VII. bindið í handritaröð sem Magnús 
skrifaði með eigin hendi. Handritið er ekki þétt skrifað og víðast vel læsilegt. Skriftin 
er í grunninn fljótaskrift með snarhandarívafi. Magnús ritar hátt ‘ſ’ og nasal-bönd eins 
og tíðkast í eldri handritum, auk þess sem fornlegir upphafsstafir sjást víða.433 Þar sem 
pláss myndast við spássíur er alloft fyllt upp í með einskonar skrautlínum. Handritið 
virðist skrifað með fjaðurpenna, sem þurft hefur að dýfa í blek og skera til eftir því 
sem oddurinn eyddist.434  

Á fyrstu síðu handritsins er skrautritað „Rímna safn/ſiá næſta blad/ VII.“ (1r). 
Á efnisyfirliti næstu síðu (2r) eru svo taldar upp eftirfarandi rímur eftir Magnús: 
Rímur af „Halfdani Eiſteinsſ.“, „Cyrillo“, „Búa Andrídars.“ „Bernoto Borneijkappa“, 
„Ambroſio og Rósamundu“, „Sigurdi Turnara“, „Ármanni“ og „Grettir Sterka“. 
Bókinni lýkur á síðu 291, en þar endar 44. ríman af Gretti á orðunum: „Frider lider 
Fróne A,/J fride bid eg life ENDER“ (291 v).  

Í handritinu sem hér er litið til er einungis að finna hönd Magnúsar Jónssonar. 
Nafn hans er tengt 159 handritum í handritaskrá Landsbókasafnsins og hefur hann 
bæði verið höfundur rímna og skrifari handrita, stundum hvort tveggja í senn. Af því 
mikla safni sem Magnús skrifaði eigin hendi má sjá að honum hefur verið annt um að 
varðveita og skilja eftir heimildir um eigin skáldskap.   

8.2	   Uppruni	  	  

Þegar Magnús yrkir rímur sínar 1828 hafði Grettis saga Ásmundarsonar þegar verið 
prentuð einu sinni.435 Fyrir rímnaskáld hafði sennilega sjaldan eða aldrei fyrr verið 
jafnauðsótt að hafa bók við hönd. Það er enda ósjaldan sem rímnaskáldið vísar til 
Grettis sögu og gefur vísbendingar um að bók hafi verið höfð um hönd: „ſem greiner 
letur“ (I 13.2), „Gr(etter) ſem ad greiner bók“ (V 83.1) og „brefad ſiáumm þad er“ (I 
64.4). En skáldið nefnir einnig ‘sögu’ sem ‘ríman’ er samin út frá: „Sógunnar til fyrer 

                                                   
432 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, 171. 
433  Um hönd Magnúsar segir: „Ritari var hann og allgóður, en hafði gamaldags hönd.“ Bogi 
Benediktsson, Æfiágrip, 11. 
434 Stálpennar voru fáséðir á Íslandi á fyrri hluta 18. aldar. Fyrst er getið um stálpenna árið 1833. Björn 
K. Þórólfsson, Nokkur orð um íslenskt skrifletur, 39 
435 Grettis saga Ásmundarsonar kom út í riti sem bar yfirskriftina Nockrer margfrooder søguþætter 
Islendinga: til leifelegrar skemtunar og Dægra Stittingar […]. Ritið kom út á Hólum árið 1756. Formála 
skrifuðu þeir Gísli biskup Magnússon og Björn Markússon 6. nóvember 1755. Næst var sagan gefin út í 
Kaupmannahöfn 1853. 
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Silke bil/Semia adra Rimu“ (II 8.3–4). Þar sem sagan segir ekki fleira virðist Magnús 
einnig ætla að hætta sinni rímuðu frásögn: „Sagann meir af ſeima freyr/ſegir ecke 
meinge“ (II 43.1–2). Þó kemur fyrir að hann vísi til heimilda út fyrir bóksöguna, sbr. 
t.d. „Jnnt er ſvo“ eða „geta umm þad lika verd“ (III 23.4). Þetta orðalag gæti bent til 
þess að Magnús hafi aukið rímur sínar með sögnum úr munnlegri geymd, þótt ekki 
megi útiloka að hendingar sem þessar hafi lítið bókstaflegt gildi og þjóni hlutverki 
bragfyllinga.  
 Skáldið kemur skýrt á framfæri þeirri skoðun sinni að betur fari á því að yrkja 
ljóst en myrkt og ræðir í leiðinni um kunnáttu sína í Eddugreinum og hæfileika sína á 
sviði mælsku: „Eddu greinumm eingum med/efned kvæda dimmum hled“ (III 10.3–4, 
sömu hugmyndir má sjá í vísum III 8–9). Þessi fullyrðing fær þó ekki að fullu staðist, 
því skáldamál Magnúsar, líkt og annarra rímnaskálda, á sér óhjákvæmilega rætur í 
Snorra-Eddu, þótt sjaldan sé það flókið eða ‘dimmt’. Sennilegt er að þessi tónn sem er 
andsnúinn Eddu sé lærður og Magnús hafi tekið hann upp eftir eldri rímum sem hann 
hefur lesið eða heyrt. Allt frá 16. öld hafði borið á nokkurs konar Eddu-andúð þó að 
ekki hafi hún dregið að ráði úr notkun kenninga, að sögn Björns K. Þórólfssonar.436 
 Magnús getur þess ekki að rímurnar hafi verið pantaðar hjá honum, þótt vitað 
sé að verkbeiðandinn var Jón Guðmundsson í Hundadal.437 Hann víkur að því í fyrsta 
mansöng hvers vegna hann yrkir rímurnar og bendir á að þjóðin sé orðin þyrst eftir 
‘lystugum ljóðum’ (I 4.1) og því þurfi hann enn einu sinni að bera íslenskri þjóð 
‘Löndungs drykk á hornum’. En þar sem þrjú skáld höfðu ort rímur af Gretti 
Ásmundarsyni á undan Magnúsi er eðlilegt að spyrja: Hvers vegna þurfti að yrkja þær 
fjórðu? Ein af ráðgátum rímnahefðarinnar hlýtur að vera fólgin í óvissu okkar 
nútímamanna um hvers vegna menn sömdu sífellt nýjar rímur út frá sama söguefni. 438 
Ef marka má Magnús er ástæðan sú að þjóðina þyrstir í frásagnir og þar með nýja 
umgjörð um gamlar sögur til að svala þorsta sínum. 

Einhver orðasambönd í Gr19 eru þau sömu og í Gr17, þótt slíkt þurfi ekki 
endilega að gefa vísbendingar um að Magnús hafi vísvitandi leitað í rímur Kolbeins 
eftir hugmyndum. Dæmi um þetta er: „[Orda Slagur] þeige fagur þiker ỏlld“ (Gr19 IV 
92.2). Kolbeinn hafði sömu orð um sinn brag: „Þridie Bragur þeige fagur“ (Gr17 III 
1.1). Mjög líklegt er þó að orðasambandið „þeigi fagur“ hafi verið notað af mun fleirum 
í gegnum aldirnar.  

Ekki er hægt að fullyrða um að Magnús hafi þekkt rímur fyrri skálda af Gretti, 
þótt það sé líklegt að rímur Kolbeins hafi verið honum kunnar vegna þess að þeir 

                                                   
436 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 103. 
437 Finnur Sigmundsson, Rímnasafn I, 171. 
438 Spurningunni hefur þegar verið varpað fram, sjá t.d. Davíð Erlingsson, Prose and verse in Icelandic 
Legendary Fiction, 372. 
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höfðust báðir við á stöðum á Snæfellsnesi og í námunda við það. Kolbeinn var auk þess 
á 19. öld löngu orðinn þjóðsagnapersóna.  

8.3	   Höfundur	  

Magnús Jónsson var afkastamikið rímnaskáld sem fékkst við að yrkja eftir pöntun á 
árabilinu 1795‒1837. Ekki er víst að mörg önnur rímnaskáld á 19. öld hafi verið 
jafneftirsótt og Magnús, en ljóst er að margir voru um hituna, þar sem um 500 
rímnaflokkar voru ortir á 19. öld á Íslandi.  

Þekktir verkbeiðendur Magnúsar voru meðal annarra: sr. Gunnlaugur 
Gunnlaugsson í Kvennabrekku, Jón Egilsson á Stóra-Vatnshorni, Jón Kolbeinsson í 
Stykkishólmi, Jón Þórðarson á Höskuldsstöðum og Þórunn Ólafsdóttir á 
Hamraendum. Magnús orti einnig rímur í tvígang fyrir Árna Helgason í Brekku í 
Norðurárdal.439  Sú varð einnig raunin með verkbeiðandann Jón Guðmundsson í 
Hundadal, sem bað fyrst árið 1822 um rímur af Búa Andríðarsyni. Hann hefur 
væntanlega verið sáttur við þann rímnaflokk því að hann kom aftur að máli við 
Magnús árið 1828 og bað hann að yrkja Grettisrímur.440  

Magnús er gjarnan kenndur við bæinn Magnússkóga, en það er aðeins einn 
þeirra bæja sem Magnús bjó á, þau 77 ár sem hann lifði. Þess er getið í Íslenskum 

æviskrám að Magnús hafi verið vermaður undir Jökli og hafi frá árinu 1787 búið á 
ýmsum stöðum í Breiðafjarðardölum.441 Hann var bóndi og skáld og síðustu árin hefði 
líklega einnig mátt kalla hann skrifara, ef marka má færslu á handrit.is,442 þar sem 
hann, með aðstoð annarra, skrifaði upp alla þá rímnaflokka sem hann orti. 
Rímnaflokkarnir eru 22 og eru varðveittir í þremur bindum sem nú eru á 
handritadeild Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns.443  

Af öllum skáldskap Magnúsar hafa einungis Rímur af Bernótusi Borneyjarkappa 
verið gefnar út. Ítarlegastar upplýsingar um Magnús má finna í annarri útgáfu 
Bernótusrímna, en þar hefur verið aukið við „æfisögu höfundarins“ eins og segir á 
titilblaði.444 Af lestri þessa ágrips af ævisögu Magnúsar verður ljóst að líf hans var 
markað mikilli baráttu: Við fæðingu var hann óskilgetið afkvæmi 45 ára bústýru að 
nafni Ingibjörg Jónsdóttir, sem var starfandi hjá Magnúsi bónda Pálssyni á Efranúpi í 
Miðfirði. Húsbóndi hennar lagði mikið á sig til að barnið yrði kennt Jóni nokkrum 
Þorsteinssyni sem hafði komið við á bænum og unnið um stund, en var farinn annað 
þegar barnið fæddist. Magnús bóndi lenti í útistöðum við prestinn sem átti að feðra 
                                                   
439 Sjá lista yfir rímnaflokka eftir Magnús Jónsson og þá verkbeiðendur sem vitað er um í Viðauka IV.  
440 Finnur Sigmundsson, Rímnasafn I, 94, 171 og víðar. 
441 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, J–N. 437. 
442 Tekið af vef 12. mars 2015. http://handrit.is/en/manuscript/view/is/Lbs04-0369.  
443 Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins I, 49–50, 221–223. Þar kemur fram að 
Lbs 368–370 4to og Lbs 753–755 4to geyma 22 rímnabálka skáldsins. 
444 Bogi Benediktsson, Æfiágrip, 4–5; Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, J‒N 436. 
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barnið og neyddist á endanum til að flytja sig vestur á firði. Magnús skáld virðist 
sjálfur alla tíð hafa trúað því að hann væri rangt feðraður og að raunverulegur faðir 
hans væri téður Magnús Pálsson hjá hverjum móðir hans hafði unnið í tvo áratugi. Er 
þessi vafasama feðrun ástæða þess að Magnús er ýmist nefndur Jónsson eða 
Magnússon í heimildum.445  

Magnús eyddi æsku sinni á hálfgerðum flækingi með móður sinni, þar sem 
Magnús Pálsson neitaði að hafa hana áfram með lausaleiksbarnið. Ingibjörg fékk þó 
árlega örlitla lífsbjörg hjá fyrrverandi húsbónda sínum og skildi aldrei son sinn við sig 
þótt hún flæmdist á milli bæja. Meðal bæja sem Magnús dvaldi á til skemmri tíma eru 
Núpur í Miðfirði og Staður í Hrútafirði, hvorir tveggja í mikilli nálægð við Bjarg, þar 
sem Grettir mun hafa alist upp. 

Magnús þótti námfús og „snemma lagvirkur til allra verka og smiður góður á 
jarn og tré, skáld gott og námgjarn“.446 Árið 1787 kvæntist hann „fátækri bóndastúlku, 
Sigríði Jónsdóttur“. Þau eignuðust á 15 árum 12 börn og sáu fyrir þeim öllum. Fimm 
barna þeirra dóu ung.447 Magnús þótti enda dugnaðarmaður, „þrifinn og hirðusamur, 
en mælt var, að kona hans hefði ekki verið þar til lagin, og hefði þeim hjónum orðið 
það að sundurlyndi, ásamt því að Magnús var haldinn kvenhollur maður á yngri 
árum“. Konuna missti Magnús 1825, en þá var hann rúmlega sextugur. Í manntali frá 
1835 er Magnús sagður húsbóndi á sínu heimili. Hann býr þá á Laugum í 
Sælingsdalssókn með Guðlaugu Einarsdóttur og á með henni soninn Guðlaug.448 
Magnús var á 77. aldursári þegar hann lést. Kirkjubókin segir hann hafa látist „af 
ellikröm, yktsýki og kör í tvö ár“.449 

Á þeim 77 árum sem Magnús lifði áorkaði hann að kveða rímur af Agli 
Skallagrímssyni, Ambrósíusi og Rósamundu, Ármanni, Bárði Snæfellsás, Bernótusi 
Borneyjarkappa, Búa Andríðarsyni, Cyrillusi, Gesti og Gnatus, Gretti sterka, Gríshildi 
góðu, Hálfdani Eysteinssyni, Hávarði Ísfirðingi, Hemingi Áslákssyni, 
Hrafnistufeðgum, Hrakningi, Herði Hólmverjakappa, Hrólfi Rögnvaldssyni, Sigurði 
konungi og Snjáfríði, Sigurði turnara, Sturlaugi starfsama, Tiódel og hans kvinnu og 
Þorsteini Víkingssyni.450 Sérstaka eftirtekt vekur þó að yrkisefni hans eru í tvígang 
þau sömu og hjá Kolbeini Grímssyni Jöklaraskáldi, sem var uppi tæplega tveimur 
öldum fyrr. Báðir ortu þeir um þá Tíódel riddara og Gretti Ásmundarson. Þeir 

                                                   
445 Sjá nánar um misvísandi nafngiftir skáldsins: Bogi Benediktsson, Æfiágrip, 20. 
446 Bogi Benediktsson, Æfiágrip, 14.  
447 Bogi Benediktsson, Æfiágrip, 13. 
448 Manntal 1835, tekið af neti: 16. ágúst 2015. 
449 Bogi Benediktsson, Æfiágrip, 10 (nmgr. 2). 
450 Finnur Sigmundsson, Rímnatal II, 105. Sjá nánar í Viðauka IV lista yfir rímnakveðskap Magnúsar, 
ártal og verkbeiðendur hans. 
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skáldbræður bjuggu á svipuðum slóðum hluta af ævi sinni, á eða við Snæfellsnes og 
Dalina.451  

Svo virðist sem Magnús hafi ekki hikað við að yrkja rímur um efni sem þegar 
hafði verið ort um, jafnvel oftar en einu sinni. Rímur hans um Hálfdan Eysteinsson, 
Búa Andríðarson, Gríshildi og Ármann eru dæmi um það, að ógleymdum þeim 
yrkisefnum sem fyrr eru talin sameiginleg með Jöklaraskáldinu. Elja Magnúsar við 
samsetningu rímna og fjöldi verkbeiðenda bendir til þess að um mikilvæga 
aukabúgrein hafi verið að ræða hjá þessu sjálfmenntaða skáldi.  

Finna má víðar en í mansöng og jafnvel inni í miðjum rímum dæmi um að 
rímnahöfundurinn tali um sjálfan sig í fyrstu persónu: „fyr eg nefnde“ (IV 70.1). Þegar 
rímnaskáldið notar fyrstu persónu er tilgangurinn gjarnan sá að gefa einhverja lýsingu 
á því sem gera skal, sé maður að semja rímu: „So vid hal eg ſkilia ſkal/ſkira verd af 
hínum“ (II 30.1–2); „Aunund frá og Þránde þá/þarf eg ſagner minda“ (II 44.1–2). 
Með því að nota fornafn fyrstu persónu á þennan hátt verður skáldið nálægara 
áheyrendum en ella og hlutverk þess og vinnuaðstæður við að yrkja og kveða rímuna 
og segja söguna verða meira áberandi með hendingum eins og „Helld eg hvildar mæle 
mál, menn því bannast Sⲕima“ (I 89.1–2) þar sem við sjáum skáldið fyrir okkur 
kveðandi í myrkrinu. 

Það er margt sem bendir til þess að Magnús hafi jafnframt verið kvæðamaður 
sjálfur. Margítrekað minnist hann á kvöldvökurnar, eins og áður var rakið, en í einni 
vísunni er greinilega ætlast til að kvæðamaður rímnanna bregði fyrir sig leiklist, þar 
sem þarf að lýsa nánar látæði kjúklinga:  

Enn Kiuklingar útá hlid 
eflauſt ſoddan ſkilie þid 
hỏfdu dauder hỏfudid 
hieck þo litla búkenn vid. (V 58) 

 
Má ímynda sér að vísan fari fyrir ofan garð og neðan hjá áheyrendum nema 
kvæðamaður leiki með nokkrum tilþrifum dauðan kjúkling eins og lýst er og halli 
höfðinu í samræmi við það sem vísan segir. Það er auðsætt að þessi vísa á ekki að lýsa 
harmrænum atburði heldur er hún kátleg og á að kalla fram bros eða hlátur áheyrenda. 

8.3.1	  	   Mansöngvar	  

Mansöngur er kallaður svo af skáldinu sjálfu (I 14.1) og er hann að finna í upphafi 
hverrar rímu. Þennan inngangskafla nefnir skáldið einnig formála: „Formálanns eg 

felle tal“ (III 11.1–2). Skáldið lætur í það skína að hann semji fyrir konur: „Sógunnar til 
fyrer Silke bil/Semia adra Rimu“ (II 8.3–4) og að mansöngnum ljúki þegar kona telur 
komið nóg: „Vill ei lengre mannſỏng minn/móens dinu gerdur“ (I 11.1–2). Svo 
                                                   
451 Kolbeinn bjó t.a.m. á sunnanverðu Snæfellsnesi en Magnús var hluta ævi sinnar vermaður undir 
Jökli. Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár J–N, 366 og 437. 
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þekktar eru slíkar hendingar úr rímum að eðlilegast er að líta á þær sem bergmál frá 
mörghundruð ára gamalli rímnahefð þegar Magnús yrkir í upphafi 19. aldar. Sérstök 
ávörp til kvenna eða ástarhjal er ekki að finna í mansöngvum Gr19 að öðru leyti. 

Markmið rímnahöfundar með rímunum af Gretti Ásmundarsyni virðist vera 
að fræða og skemmta í senn. Magnús virðist átta sig betur en höfundar eldri rímna á 
hlutverki sínu við að svala sagnaþorsta áheyrenda sinna452 og hann virðist sannfærður 
um að hann sé að vinna göfugt verk með því að kveða rímur. Svo virðist sem skáldið 
telji að rímur séu ein leið til að fræða fólk,453 en á þeim tíma sem Magnús yrkir og 
hugsanlega kveður á kvöldvökum eru ekki allir sannfærðir um ágæti þessa. 
 Þær hræringar sem urðu í þjóðlífinu á þeim tíma sem líður á milli þess sem 
rímnaflokkar Kolbeins Jöklaraskálds og Magnúsar í Magnússkógum eru ortir skjótast 
stöku sinnum upp á yfirborðið í mansöngvum Magnúsar. Þá er átt við upplýsinguna 
sem talið er að numið hafi land á Íslandi um miðja 18. öld og raddir hennar sem 
hömruðu á bóklestri og þeirri blessun sem sú iðja myndi færa mannkyninu.454 
Stundum er eins og rímnaskáldið sé að svara þeim röddum talsmanna 
upplýsingarinnar sem gagnrýndu bændur, menntun þeirra og bókmenntasmekk: 

Þaradauki lesa bændr nockrar fornsøgur og æfintýri, og loksins bædi seint og snemma 
Rímurnar, sem eru til lítillar upplýsingar. Og hví lesa þeir slíkt? Af því þeir hafa fengit 
nockurskonar smeck og þeckíng á þessháttar hlutum, og eru ordnir því kunnugir i upp-
fóstrinu, helzt á æsku-árunum.455  

 
Það voru ekki aðeins svokallaðir andans menn og menntamenn sem höfðu sett sig upp 
á móti rímum. Því má ekki gleyma að öll alþýða var skyldug til að hlýða þeim boðum 
og bönnum sem lögðu rímnakveðskap að jöfnu við versta glæp.456 Svar Magnúsar til 
þeirra sem gagnrýndu hinar alþýðlegu rímur gæti hljómað á þessa leið: 

Lofsverdt er þó landſins þiód 
liáe sliku Eýra    
Sæke efter Sỏgur og liód.       
Sier til fródleiks heýra. (I 7) 

Rímnahöfundur virðist þó meðvitaður um að rímnakveðskapur sé ekki nýjasta tíska 
og segist færa fólki rímurnar „efter vana fornumm“ (I 1.4). Eftir stendur að mynd 
                                                   
452 Sigurður Breiðfjörð (1798–1846), sem var uppi á 19. öld eins og Magnús, veltir einnig fyrir sér 
tilgangi rímnaskáldsins og hlutverki, en kvartar jafnframt undan því að virðing skálda fari þverrandi og 
áhugi áheyrenda líka, sbr. ritgerð Arndísar Huldu Auðunsdóttur, Lítil sköpun þroska nær, 108–112. 
Kolbeinn Grímsson kvað svo í mansöng I. rímu sinnar af Gretti: „Minnast þeirra morgum lyſt/maklegt 
egi ſydur/dyra hreiſte verka vyſt/vor þad ſkilldan bydur“ (I 6). Engu er líkara en hann hafi talið það vera 
skyldu rímnaskálda að segja frá afrekum genginna íslenskra kempa. 
453 Þetta viðhorf til rímna er þekkt meðal fræðimanna á 20. öld, sbr. Craigie, Formáli, I, v; sami 
höfundur, Inngangur III, xv. 
454 Sbr. Magnús Stephensen, Upplýsingin, 26–27. 
455 Stefán Þórarinsson, Hugleidíngar um Hiálpar-medøl til at útbreida Bóklestrar-lyst á Islandi, 232. Sjá 
jafnframt Driscoll, The Unwashed Children of Eve, 16–17.  
456 Jón Árnason, Inngángur, 12–13. Jón vitnar til Húsaga-Fororðníngarinnar frá 1746, sem segir að allir 
séu áminntir um að „vakta sig fyrer Osæmelegu Tale og Gamne, Eydum og Bloote, Hiegoomlegum 
Historium, eda so kølludum Søgum, og Amors-Vijsum, eda Rijmum, sem Christnum soomer ecke um 
Hønd ad hafa, og Heilagur Ande ꜳngrast vid [...] E verde þeir aadhvørt siꜳlfer fundner i ꜳdur 
tiedum Syndum og Løstum, [...] þa ꜳlijtest þeir med Gapastocknum epter undageingna Advørun, og 
gagne þad ecke, þa med hærra og hardara straffe“. Sjá einnig Driscoll, The Unwashed Children of Eve, 14. 
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skáldsins af rímnaskemmtuninni er jákvæð enda eru rímurnar að hans mati „ſkemmtan 
fỏgur“ (I 8.4) og „hófleg ſkemmtan heidurs verd“ (III 3.1). Rímnaskáldið rifjar upp 
góða tíma þegar hann var yngri og tróð upp í kvöldvöku: „oft í vóku hió eg 
skard/miúka fyrer bragna bón/bila medann vann ej ſión“ (III 4.2–4). Magnús tengir 
flutning rímnanna við vökur að kvöldlagi, sbr. „Liodenn fol um linna bỏl/læt eg oft a 
kvolldenn“ (II 4.2). Svo virðist því sem eitt af því sem knýi skáldið á 19. öld áfram sé 
löngun til að stytta mönnum stundir á kvöldvökum. Slíkum kvöldvökum hefur verið 
lýst í merkum heimildum sem Daninn Holger Kjær safnaði frá Íslendingum sem voru 
á dögum á síðari hluta 19. aldar.457 Kjær, sem talinn er hafa varpað ljósi á íslensku 
kvöldvökurnar eftir að þær voru að mestu horfnar úr menningarlífi þjóðarinnar, sagði 
þær hafa fært þjóðinni menningararfinn. Og það er einmitt í þeim anda sem 
rímnaskáldið talar við viðtakendur í mansöngvum sínum. 

Mansöngvar Magnúsar eru fjölbreytilegir að efnisinnihaldi og lengd. Fjöldi 
vísna í hverjum mansöng er eftirfarandi: 14, 8, 12, 11 og 17. Þó að mansöngvarnir séu 
ekki tiltakanlega langir virðist sem skáldinu liggi margt á hjarta og minna ávörp hans á 
tíðum á ávarp prests sem þjónar fyrir altari: „Hafdu Barn mitt heimſku min/hugſkots 
fyrer siónum þín“ (V 9.1–2), enda talar ljóðmælandi mansöngvanna gjarnan til þeirra 
„ſem kriſtner heita“ (I 11.2). Af þessu má ráða að rímur Magnúsar hafi það hlutverk að 
vera leiðbeinandi dæmisögur; „Æfetir og dæme dýr“ sem ættu að kenna fólki að 
forðast lesti og rækta dyggðir (II 5.2–4).  

Á einum stað segir Magnús að þjóðin eigi að forðast „vondſku hót og verken 
liót“ (II 6.1), en á því ári sem rímurnar voru ortar var á hvers manns vitorði glæpur 
sem framinn var á Illugastöðum við Húnaflóa. Engar sérstakar vísbendingar eru um að 
skáldið hafi haft þennan glæp og dauðadóma þeirra sem hann frömdu í huga. Það er 
þó hugsanlegt að slík predikun leikmanns sé, árið 1828 þegar Agnes Magnúsdóttir og 
Friðrik Sigurðsson voru dæmd til dauða fyrir morðið á Natani Ketilssyni, 
rímnaskáldinu hugstæðari en ef allt væri með friði og tíðindalaust í landinu.458 Í 
mansöng V. rímu viðhefur hann enn frekari ráðleggingar um hvernig menn geta orðið 
„lucku“-legir, en fylgi menn ekki ráðum hans fer illa: „hinum mæter hefndenn 
brad/hier ſem votta dæme ſkrád“ (V 16.3–4). Þau skráðu dæmi sem hér er vísað til 

                                                   
457 Heimildum um kvöldvökurnar sem safnað var af Holger Kjær hafa verið gerð ítarleg skil í óbirtri 
BA-ritgerð Kveldúlfs A S. Hasan, Kambarnir örguðu, rokkarnir suðuðu, 6–7. Sjá ennfr. Magnús 
Gíslason, Kvällsvaka, 88. Þar segir að rímurnar hafi mest verið til skemmtunar og ævinlega fluttar án 
hljóðfæra, þrátt fyrir að slíkt væri til á heimilinu. Áhugavert er að hann telur rímurnar hafa getað þróast 
í einskonar fjöldasöng heimilismanna. 
458 Ef haft er hugfast að árið 1828 orti Magnús þrennar rímur (einnig af Gesti og Gnatusi og Hrólfi 
Rögnvaldssyni) er nánast útilokað að 40 rímna bálkur hans af Gretti Ásmundarsyni hafi verið fullortur 
fyrir miðjan marsmánuð, en þá var Natan myrtur á Illugastöðum, sbr. Hannah Kent, Náðarstund, 347. 
Magnús hefur sennilega fengið fréttir af glæpamáli þessu, en vangaveltur um það ágerast þegar ljóst er 
hversu stutt er á milli Magnússkóga/Lauga (Laugar voru heimili M. árið 1835), þar sem Magnús mun 
hafa búið síðustu æviár sín, sbr. Manntal, 1835. 
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geta allt eins verið þau sem Grettis saga Ásmundarsonar segir frá; nöturleg örlög manns 
sem var margt vel gefið.  

Vel þekktur tónn hins gamla og þreytta rímnaskálds er áberandi í 
mansöngvum Magnúsar, sem segist hafa verið betri er hann var yngri: „odum dofnar 
gáfann lied/Róm og minne forla fer/fáum ad þvi ſkemmtan er“ (III 5.3–4). Í umræðu 
um ellina notar skáldið kenninguna ‘fóstra Skrímis’ en Elli er frek að sögn Magnúsar 
og hefur yfirráðin, en „hún vid fleyre þannen liek“ (III 6.4).459 Í rímum Magnúsar er 
enda víða að finna aldurstengdar umkvartanir: „Róm og minne forla fer/fáum ad þvi 

ſkemmtan er“ (III 5.3–4). Magnús ber sig á einum stað saman við „merkes Skálldinn 
micklu“ en ekki er vitað hvort hann taldi fyrirrennara sinn Kolbein Grímsson til 
þeirra:  

 
Þeinkeg ecke i þeírra ſpor ad gánga 
Er þad fyrer unga menn 
Ecke kalla dauda ſenn. (IV 5) 
 

Magnúsi verður tíðrætt um menntun en stillir sér frekar upp með þeim sem „lærdóms 
[…] vantar ſtyrk“ (III 9.4). Á einum stað afsakar hann hversu lítið fer fyrir dýrleika 
bragarháttanna í rímunum: „Fer mier litt ad fáſt vid dýra bræge/þad mun eige 
heimskumm hent/er hafa litla orda mennt“ (IV 2). Stutt er þó í gagnrýni á þá sem 
„fleſtum þickiaſt meyre“ (IV 6) enda fer að sögn skáldsins meiri kraftur í að næra 
„þótta ſtærd“ en það sem hann kallar „liſter fridar“ (IV 7.1). Gagnrýni rímnahöfundar 
beinist þó ekki einungis að ónefndum öðrum mönnum því sjálfsgagnrýni er honum 
töm og virðist hann viðurkenna sinn eigin ófullkomleika af hreinskilni. 

Skáldið ver einum mansöng í að viðurkenna hversu latur og hefnigjarn hann 
var sem barn og gekk um „med gickeri“ (V 5.1) og þannig tengir hann sig við 
vandræðabarnið Gretti Ásmundarson, sem ort er um í rímunum. Í sama söng reynir 
skáldið að hvetja áheyrendur til að vera góðir við skepnur (V), andstætt því sem Grettir 
var og virðist skáldinu svo mikið niðri fyrir að hendingin „Sĸynlauſu vid ſkepnurnar“ 
er tvítekin með örlítilli breytingu (V 7.3 og V 15.1).460  

Magnús gefur áheyrendum þau ráð að forðast að missa „aſtar yl“ foreldra sinna 
(V 9.3–4 og V 10.3–4), líkt og Grettir þurfti að þola hvað Ásmund varðaði. Einnig 
ráðleggur Magnús áheyrendum að láta ekki letina ríða sér á slig (V 12.1–3) en ekkert 
launungarmál er í sögunni að Gretti var illa við að vinna og „sagði sér þat eigi mundu 
vera vel hent […]“.461 

                                                   
459 Fóstra Skrýmis er nefnd Elli í Gylfaginningu, sbr. Snorra-Edda, 58. 
460 Magnús Stephensen tekur svipað til orða: „[...] tökum þá fegins hendi við upplýsingunni, sem 
einkanlega aðgreinir oss frá skynlausum dýrum [...]. Magnús Stephensen, Upplýsingin, 27. 
461 Grettis saga Ásmundarsonar, 37. 
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Ávörp Magnúsar til kristinna manna eru nokkur og hafa yfir sér anda 
siðapostula: „Ohreint tal og heimſku hial/hæfer kriſtnum midur“ (II 7.1–2). Magnús 
tæpir enda á andstæðuparinu kristni og heiðni og virðist hafa í huga sér eins konar 
varnarræðu, komi til þess að hann sé ásakaður um að hampa heiðingjum í kveðskap 
sínum. Orðin „Marger ádur mæta digd/menn þó heidner væri“ (I 10.1–2) orða 
ágætlega þá hugsun hans. Undir býr hvatning til kristinna manna um að breyta rétt, í 
það minnsta ekki „verr enn heidner breita“ (I 11.4). Andstæðuparið Guð og kölski 
koma einnig fyrir í mansöng I. rímu: „þeir ej herra þecktu ſinn/[...]/eins var þad um 

Ovininn/eckert vita giỏrdu“ (I 12). Af þessu má skilja að þeir fornu kappar sem 
Magnús yrkir um í rímum sínum hafi búið yfir ákveðnu sakleysi, hvorki þekkt þann í 
efra né þann í neðra og verði því ekki dæmdir eftir mælistikum samtímans.462 Magnús 
virðist þannig hafa fundið kristilegan tilgang með skáldskap sínum og góða ástæðu til 
að greina frá hvernig heiðnir heiðursmenn báru sig að í fortíðinni. Um leið eru kristnir 
menn hvattir til að gera jafnvel eða betur.  

Síraksbók, eina af apókrýfum bókum Gamla testamentisins, ber á góma í 
mansöng V. rímu. Síraksbók var ekki prentuð með í Hendersonsbiblíu sem kom út á 
prenti 1813,463 rúmum áratug áður en Magnús semur rímur sínar af Gretti. Þegar árið 
1612 kom út Vísnabók Guðbrands biskups Þorlákssonar, hvar Síraksrímur var að finna. 
Rímurnar orti sr. Jón Bjarnason og eru þær 17 að tölu. 464  Í formála skrifar 
Guðbrandur: „Margir girnast heilræðavísur, en þær voru nú ekki svo fyrir hendi. Þar 
hef ég látið setja hér heilræði þau bestu sem úr Guðs orði eru tekin og Jesús Sírak 
hefur skrifað.“465 Sumar ráðleggingarnar í Síraksbók enduróma í mansöng Magnúsar: 
„ſon minn þar ad ſkalltu gá/blessan fodurs biggia má/Bỏrnumm hæle Jỏrdu á“ (V 
11.2–4.), en í þeim kafla sem ber yfirskriftina „Heiðra foreldra“ í Síraksbók má finna 
setningar á borð við: „Sá sem virðir föður sinn bætir fyrir syndir“ og „Sá sem heiðrar 
                                                   
462 Skyldu fyrirbæri hefur verið lýst svo: „[...] a pagan hero is shown in a situation where he appears to 
be a sort of precursor, or herald, of Christianity, at the same time retaining enough of the pagan ethics 
to emphasize the difference between the old and the new religion. It is, however, essential to the theme 
that the hero should never have been in close contact with the Christian faith – it is primaily his natural 
nobility, in combination with his good sense, and a half mystical insight into the workings of nature, 
that makes him act as if he were already on the verge of conversion.“ Lönnroth, The Noble Heathen, 2.  
463 Hendersonsbiblía sem kom út á Íslandi 1813 er stundum nefnd Grútarbiblía. Sjá nánar um Ebenezer 
Henderson sem biblíuútgáfa þessi er nefnd eftir í grein Matthíasar Viðars Sæmundssonar, 
„Upplýsingaröld 1750–1840“, 190–191. Nafngiftin Grútarbiblía er til komin vegna þess að í henni 
misprentaðist ‘harmagrátur’ og varð ‘harmagrútur’. Íslensk orðabók, 335. 
464 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, 434. 
465 Biblían, 78–155. Tilvitnun í Guðbrand Þorláksson er úr ritinu Apokrýfar bækur Gamla testamentisins, 
þýð. Árni Bergur Sigurbjörnsson o.fl., 170. Vísnabók Guðbrands var einskonar svar biskups við ást 
þjóðarinnar á rímnakveðskap. Árið 1589 skrifaði Guðbrandur formála að sálmabók, þar sem hann sagði 
tilgang bókarinnar vera þann að „[...] af mætte leggiast þeir onytsamligu Kuedlingar/Trölla og 
Fornmanna Rijmur/Mannsaunguar/Afmors Vijsur [...].“ Sjá nánar Driscoll, The Unwahsed Children of 
Eve, 14. Sem dæmi um vinsældir Síraksbókar á Íslandi má benda á sögupersónurnar prestinn séra 
Sigvalda og Grím meðhjálpara sem Jón Thoroddsen skapaði í skáldsögu sem hann lést frá ókláraðri. 
Persónur virðast alltaf geta sótt til Síraksbókar og orðskviða Salómons rök í hverju máli, sbr. Jón 
Thoroddsen, Maður og kona, 139–146.  



120 
 

föður sinn mun langlífur verða“.466 Þetta er þó einungis örlítið brot af þeirri speki sem 
bókin geymir og tengist hún Grettis sögu Ásmundarsonar augljóslega þannig að 
söguhetjan hvorki hlýddi né heiðraði föður sinn og hlaut hrikaleg örlög fyrir vikið. 

Yfir mansöngvum Magnúsar svífur viljinn til að leiðbeina, kenna og jafnvel 
hjálpa fólki að snúa frá villu síns vegar. Með því að nota mansöngvana til að 
viðurkenna ýmsa ósiði frá barnæsku á borð við leti (V 3.2), „hrecke“ (V 5.3), „heimſku“ 
(V 6.1) og hefnigirni (V 6.3) nýtir skáldið eigin reynslu um leið og hann tengir 
áheyrendur við margvíslega mannlega bresti sína og söguhetjunnar úr Grettis sögu 

Ásmundarsonar. Þó að skáldið Magnús skipi sér sjálfum ekki á bekkinn þar sem sitja 
upplýsingarmenn eða menntamenn virðast orð hans á stundum ekki laus við áhrif 
tíðarandans sem ríkti þegar menn voru hvattir til að heiðra „upplýsinguna og hvern 
þann sem upplýsir oss“. 

Rímurnar af Gretti eru algerlega lausar við mærð í garð verkbeiðandans; á 
hann er raunar aldrei minnst.467 Sama máli gegnir um að skáldið komi fram í bragnum 
undir kenningu eða heiti, það gerist ekki í Gr19. Fyrri skáld komu bæði fram í rímum 
sínum undir kenningum og heitum. Hugsanlega hefur þessháttar málskrúð ekki þótt 
við hæfi þegar í hlut áttu ‘nútímamenn’ (skáldið og verkbeiðandinn) í upplýstara 
samfélagi 19. aldar. 

8.4	   Bragur	  

Fyrstu rímu af Gretti sterka yrkir Magnús Jónsson undir óbreyttum ferskeyttum 
hætti með endarími aBaB. Sú hefð að hafa fyrstu rímu orta með þessum hætti virðist 
hafa lifað frá upphafi rímnagerðar fram á 19. öld.468 

Önnur ríma Magnúsar er ort undir stuðla lagi, þeim upplýsingum kemur 
skáldið að snemma í rímunni:  

„Styrdann brag med Studla lag 
Stefnings jarda hrundumm 
framm eg ber þær fala af mier 
fina ſkemmtan ſtundum.“ (II 2.1).  

 
Frumlínur hafa 4 bragliði, 7 atkvæði og eru stýfðar. Síðlínur hafa 3 bragliði. Endarím 
táknast oBoB. Alhendingar eru í frumlínum sbr. „brag“ : „lag“ og „ber“ : „mier“.  

Þriðja ríma Magnúsar um Gretti er ort stafhent. Í stafhendu eru öll vísuorð 
stýfð og hafa jafnmörg atkvæði og bragliði í öllum línum, eða 4. Lokaliður er ævinlega 
stýfður. Í stöku erindi má finna lítilsháttar innrím á borð við: „arfa“ : „þorgrimur“; 
                                                   
466 Biblían, 81. 
467 Magnús minnist á verkbeiðandann í Bernótus rímum; „Þó hefur lærður bókabör/beðið mig að 
draga/Mönduls snekkju máls úr vör [...]“ (I 9.1) Magnús í Magnússkógum, Rímur af Bernótus 
Borneyjarkappa, 24.  
468 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 328. 
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„værn“ : „geyra“, en það er of strjált til að teljast kerfisbundið. Allvíða má finna óreglu 
á rími á borð við „ſke“ : „berande“ (III 18.3–4), „fer“: „gætner“ (III 24.1–2), „þar“ : 
„freyr“ (III 16.1–2), „bar“ : „gudvefiar“ (III 30.3–4).  

Rímnaskáldið segist í upphafi fjórðu rímu bjóða upp á stuðlafall: „Fjórda 
Sinne Folldar Jsa lýdir/Eddulaus og afgamall/ydur Býd eg Studla fall“ (IV 1). Þessi 
bragarháttur hefur aðeins 3 braglínur, endarím er í síðlínum og er því frárímað: 0aa. 
Frumlínan hefur 5 bragliði, en síðlínur hafa 4, þann síðasta stýfðan. Til eru dæmi þess 
að síðlínur hafi þríliði í endann, en þeir skiptast sem jafnan í rímum í tvílið og stúf. Þó 
er að finna rímið „mun“ : „bótun“ (IV 34.1–3), en á það má líta sem þrílið þar sem 
orðið gæti verið ‘af-bótun’, sé tekið tillit til orðsins fyrir framan. Fleiri dæmi eru um 
slíkar braglausnir („hárs verju“ IV 46.2, „burt flutning“ IV 56.3, „ad ſóknenn“ IV 66.3) 
í þessari fjórðu rímu Magnúsar um Gretti. 

Í Háttalykli Þorsteins Magnússonar á Hæli frá því um aldamótin 1700469 voru 
vísur eins og þær sem finna má í fimmtu rímu Magnúsar kallaðar samhendur minnstu. 
Þar er endarímið aaaa eins og ófrávíkjanlegt er í samhendu. Bragliðir eru í hverju 
vísuorði 4 og allir stýfðir. Atkvæði í hverju vísuorði eru 7. Þó má finna vísuorð sem 
enda á tvílið: „veita fólke liỏd hending“ (V 2.4). Einnig má finna fjölmörg vísuorð sem 
enda á þrílið, t.d.: „Geck eg oft med gickeri“ (V 5.1). Á slíkum þríliðum enda öll 
vísuorð í samhendum meiri, að því er fram kemur í fyrrgreindum háttalykli. Nokkrar 
vísur í rímunni hafa þríliði í meirihluta vísuorða: Þeſse verður þeirra bur/Þorſteirn 
nefndur Drómundur,/fyrda sagdur frydaſtur/frægur talenn Raddmadur“ (V 31 og að 
auki eru vísur 31, 42, 46 og 57 með þríliði sem meirihluta rímorða). Engin vísa 
rímunnar er hrein samhenda meiri. Þannig virðast þríkvæðu rímorðin gjaldgeng í 
rímnakveðskap Magnúsar, að því gefnu að þau klofni í tvílið og stúforð, sbr. ólán-ed, 
skepnurn-ar, Drómund-ar, Radmad-ur, kallmann-legt. Svo virðist því sem Magnúsi 
liggi í léttu rúmi þótt hann í kveðskapnum blandi saman tveimur afbrigðum 
samhendu, minnstu og meiri. Fimmta ríma hans er þannig rík af klofnum þríliðum og 
bragurinn eins konar blendingur tveggja samhentra tilbrigða. Í Bragfræði Sveinbjörns 
Beinteinssonar, sem kom út um miðja 20. öld, er ekki minnst á þessa bragarhætti sem 
háttatalið frá upphafi 18. aldar getur um. Hins vegar er tilgreint sérstaklega að ekki fari 
vel á því að kljúfa þríkvæð orð í tvílið og stúforð.470 

8.5	   Skáldamál	  

Rímur Magnúsar Jónssonar birta okkur óvænta þróun í notkun skáldamáls. Það er þó 
of djarft að ætla einum rímum hans að vera dæmigerðar fyrir alla rímnagerð á 19. öld. 
Sennilega eru þær frekar dæmi um hvernig Magnús í Magnússkógum orti undir lok 
                                                   
469 Háttalykil Þorsteins Magnússonar á Hæli er að finna í handritinu ÍB 629 8vo bl. 48v–52r. 
470 Sbr. „Þríliður er alls ekki til í rímnaháttum. Þegar þríkvætt orð er í rímnahætti, þá klofnar það í tvílið 
og stúforð, ef það er í enda braglínu: […]. Ekki fer vel á þessu.“ Sveinbjörn Beinteinsson, Bragfræði, xvi. 



122 
 

langs ferils sem rímnaskáld en hvernig skáld ortu almennt í hans samtíð. Skáldið notar 
margar kenningar, bæði gamlar og nýjar, og þríkennir nokkuð oft. Heiti hefur hann 
einnig á takteinum í miklum mæli. 

Heitin eru um 25 fyrirbæri en í heild eru 108 mismunandi heiti í fyrstu fimm 
rímum Magnúsar af Gretti. Rímnahöfundur endurtekur heiti mjög gjarnan,471 oftar en 
bæði höfundur Gr15 og Kolbeinn Grímsson í Gr17. Hér er listi yfir þau heiti sem finna 
má í Gr19: 
 
 
Afkomandi:   arfi (x), burr, niður, kundur, jóð. 
Alda:  bylgja, dröfn, dúfa, hadda,472 hefring, hrönn, kólga. 
Blóð:   dreyri. 
Bók:   letur. 
Bróðir:   barmi (x), hlýri (x), lifri (x). 
Gull:     seimur. 
Haf:    Hlér (x), lögur, unnur. 
Hestur:  fákur, kapall. 
Högg:   blak.473 
Kona:    (hús)frú, hlíf, píka, snót, sprund (x), víf. 
Konungur:  buðlungur, gylfi (x), hersir, hilmir (x), lofðungur, ræsir (x), sjóli (x), 

Tiggi (x), tyrfingur, öðlingur (x). 
Land:    frón (x), hauður (x), láð (x), storð. 
Líf:   fjör (x). 
Maður/menn:  Aurnir/Urnir, bragnar (x), drótt, fyrðar, garpar, halir (x), kappar 

(x), lindar, lundar, lýður (x), meingi (x), rekkar (x), seggur, skatnar, 
sveitir, ullar, virðar (x), viður, ýtar, þegnar (x), öld (x). 

Neikv. um mann:  auli, berserkir, hrikar,474 kauði, skröggur, þrjótar (x), þræll (x). 
Nótt:   gríma. 
Peningar:   góss (x).  
Sár:   ben, und. 
Skáldskapur:   bragur, dans, ljóð, mærð, ríma, þáttur. 
Skip:    fley (x), húni, kjölur, knörr, naður, Sleipnir, örk 
Skjöldur: rönd, buklari.475  
Stríð:   herverk, hildur, hríð, kíf, róma, styr (x). 
Sverð:   brandur (x), hjör (x), mækir, stingur. 
Vindur:  kári, gráð, leiði, þeyr. 
Vopn:  fótbítur,476 geir (x). 

 
                                                   
471 Innan sviga má sjá (x) við þau rímnaheiti sem eru endurtekin, en ekki er getið um hversu oft hvert og 
eitt er endurtekið.  
472 Heitið ‘hadda’ finnst ekki í uppflettiriti Finns Jónssonar, Ordbog. Það er skýrt sem bylgja og bára í 
Islenskri orðabók, 513. 
473 Orðið ‘blak’ er skýrt sem lélegt högg hjá Finni Jónssyni, Ordbog, 29. 
474 ‘Hrikar’ er ekki meðal heita í Ordbog Finns Jónssonar, en haft með hér þar sem það er óalgengt orð 
yfir karlmenn, en bókstafleg merking orðsins ‘hriki’ er mjög hár karlmaður, skv. Íslenskri orðabók, 643. 
475 Finnur Jónsson, Ordbog, 48. Þar segir að ‘bukl’ sé haft um skjöld. Í annarri orðabók segir að ‘buklari’ 
sé lítill skjöldur. Íslensk orðabók, 184. 
476 Þó að ‘fótbítur’ finnist ekki sem heiti skv. Ordbog Finns Jónssonar er það tekið sem heiti hér, enda 
augljóslega notað af skáldinu um vopnið sem tók af fót Önundar, sbr. Grettis saga Ásmundarsonar, 6. 
Orðið mætti hugsanlega flokka sem kenningu eða hálfkenningu. 
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Heiti þau sem Magnús notar í skáldskap sínum eru flest hefðbundin, en ekki öll vel 
skiljanleg í því samhengi þar sem þau er að finna í rímunum. Þar sem í rímum stendur 
„ferdir Reina kila“ (II 74.2) virðist hægur vandi að fletta upp í Ordbog og finna orðið 
‘Kíli’ sem er dvergsnafn. Af samhenginu er þó líklegra að hér sé um að ræða rithátt af 
orðinu ‘kjölur’ í fleirtölu og í meðförum rímnaskálds á 19. öld er þá kjölur hluti fyrir 
heild skips. Þegar nánar er kannaður uppruni dvergsheitisins Kíli kemur í ljós að það 
er líklega „leitt af kíll ‘fleygur’ og vísar til smíðastarfa dverga. Kíli k. kemur einnig fyrir 
sem sækonungsheiti, e.t.v. fremur Kili, sk. kjölur, sbr. Kilmund(u)r [...]“.477 Þessar 
upplýsingar eru gagnlegar þegar rætt er um að ‘reyna ferðir kila’, en virðast í fyrstu 
ekki koma að notum þegar skýra skal orðasamband sem kemur fyrir annars staðar í 
rímunum: „kilu grid“ (III 8.2). Líklega er þar ekki verið að vísa til nafns dvergsins Kíla 
heldur er haldbesta skýringin sú að um sé að ræða nafnorðsaukningu, þar sem 
nafnorðið ‘kíla’ er myndað af sögninni að kíla478 (að kljúfa), hvers merking er svipuð og 
rjúfa eða fleyga. Við það ‘að kíla’ myndast einhverskonar ‘rof’, ekki óskyld ‘griðum’, en 
sú skýring hæfir ágætlega þar sem komið er að rímulokum og þá verða skil fyrir 
áheyrendur og kvæðamann.  

Þegar kenningar þær sem Magnús notar í rímum sínum eru dregnar fram 
verður augljóst hversu gríðarlegur fjöldi kenninga kemur fyrir í skáldskapnum. Hefur 
hann forskot á bæði fyrri rímnaskáldin að þessu leyti. En þetta mikla stökk í 
kenninganotkun virðist koma heim og saman við það sem Björn K. Þórólfsson tók 
eftir við rannsókn sína á rímum.479 
 
Kenningar: 
Alda: Ægis dóttir. 
Blóð: benja skúrir, unda (bláir) ormar.  
Bók:  fræða letur. 
Brjóst: geðs býr, geðs far. 
Dauði: andar stans. 
Elli (kerling): fóstra Skrýmis. 
Fótur: ilja jörð.480 
Gull: logar Hlés. 
Haf: birtings bekkur, birtings heið, bólmar bands brautir, Eckels hauður,481 

fiska fjós,482 fiska garðar, flatir reyðar túns,483 geddu geimur (x), 

                                                   
477 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, 459.  
478 Hugsanlega er um rithátt sagnarinnar ‘kilja’ að ræða, en merkingin er forn um að kýta, deila. Íslensk 
orðabók, 768. 
479 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 103.  
480 Hugsanlega er þessi kenning um fót nýsmíði Magnúsar. Skemmst er að minnast nýsmíðar Kolbeins 
um fót, ‘stólpi knjés’. 
481 Ekkert orð sem minnir á ‘Eckels’ finnst í Ordbog eða Íslenskri orðabók. Í upptalningu Björns K. 
Þórólfssonar í Rímur fyrir 1600, 174, á heitum sækonunga er ekki að finna þetta nafn. Af samhengi því 
sem kenningin kemur fyrir í hlýtur hún að vera um hafið og er því höfð með. 
482 Hafkenningin ‘fiska fjós’ virðist vera heimasmíðuð af Magnúsi í Magnússkógum. Er ekki hjá Finni 
Jónssyni í Ordbog. 
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grundir náhvals,484 hauðurs gjörð, háfa kör, keilu hlað, lýsu leið, lýsu 
tjörn, men þrymlinga, mjaldurs grund485, Ránar mey, rostungs hylur, 
síla rannur, sels hlað, síla grund, síla götur, ufsa bekkur, ufsa flet, ufsa 
hylur, vala hauður, veldi svana, veldi vala, vegir vöðu sels, þorska 
bás, þorska hylur, Ægis strauma söfn. 

Hestur:   hófa ljón.  
Hjálmur:  Báleygs höttur. 
Húð:   hryggjar þak. 
Höfuð:   brúna jörð, stólpi fjalls.486 
Hönd:  hauka kleif.487 
Hugur:  fálu gustur, fálu þeyr, Gríðar þeyr, gustir ýmu, Syrpu bylur. 
Íslendingar:   Foldar ísa öld/lýðir. 
Jörð: bráins ból, bráins kör, fófnis ból, kvon Þunds, linna ból, linna þrá, 

Nikars frú,488 orms ból, orma kör. 
Land: brúður Týrs, Fjölnis drós, Freys mey, frú Týrs, Gauts fljóð, Herjans 

víf, Kjalars sprund, mey Hárs, sprund Hárs, Þundar mey, Þunds frú. 
Kvenkenningar:  armbands rein, armbands tróða, auðar brú, auðar Gná, auðþöll, 

bauga Bil, bauga Gná, baugs slóð489, baugs sól, björk fjarðar ljóss, 
dúka Nanna, eik seima, fold líns, Gefn Fýrslækjar,490 gulls skorð, 
hringa Bil, hringa brík, hringa hlíð, hringa lín, stefnings jarða hrund, 
kyrtla reim, móins dínu Gerður, refla sól, seima Bil, selja gulls, silki 
Bil, silki laut, silki vör, tígla Bil,491 tróða baugs, þorna rún, þöll mána 
ósa. 

Konungur:  fyrðastýrir, gætir lands, sveita vörður, ýta vörður. 
 
Karlkenningar skiptast í eftirfarandi undirflokka: 
Til vopna: axa börr, álma börr (x), álma grér, álma njótur, álma Týr (x), 

bendir álma, beitir stáls, branda börvi, brynju börr, börfi spjóts, börfi 
stáls, fífu freyr (x), fífu kvistur, fífu Þór, fleigir skjóma, fleina njótur, 
fleina runnur, gautar stáls, geira viður, geira Þór (x), geymir brands, 
geymir geira, Golnis eggja beitir, herjans eggja njótur, hirðir brands, 

                                                                                                                                                 
483 Kenningin ‘flatir reyðar túns’ er ekki í Ordbog Finns Jónssonar og virðist vera nýsmíði Magnúsar. 
484 Orðið ‘náhvalur’ er ekki notað sem liður í kenningum í rímum fyrir siðaskipti. Náhvalur (Monodon 
monoceros) er flækingur við Ísland. Tegundin er þó hánorræn og lifir við strendur Norður-Íshafs og 
verða tarfarnir að 6 m á lengd. Íslenska alfræðiorðabókin H–O, 551. Í gömlum heimildum hefur verið 
getið um náhveli að gæða sér á sjóreknu mannslíki og af því er talið að nafngiftin sé runnin. Jón 
Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 35.  
485 ‘Mjaldur’ er hvalategund (deophinopterus leucas). Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, 
625. 
486 Orðið ‘fjall’ er gjarnan að finna í kenningum um höfuð, sbr. ‘brúna fjöll’. Finnur Jónsson, Ordbog, 94. 
487 ‘Hauka kleif’ gæti verið kenning um hönd, sbr. ‘ǫglis kleif’. Finnur Jónsson, Ordbog, 212. Þó gæti 
kenningin einnig verið um höfuð, sbr. ‘fjörnis kleif’ (sama heimild), þar sem ‘haukr’ tengist bæði hendi 
og höfði. 
488 Kenninguna ‘Nikars frú’ er ekki að finna hjá Finni Jónssyni í Ordbog. Kenningin er þó þekkt úr 
öðrum skáldskap, s.s. eftir síra Jón Hjaltalín, Fimtuíu og sex tidavísum yfir árin 1779–1834, 77. 
Kenningin er í 29. tíðavísu fyrir árið 1807 og virðist af samhenginu merkja jörð eða haf. Sennilega er 
‘Nikars’ ritháttur af ‘Hnikars’, en það er eitt af nöfnum Óðins og þekktar eru kenningar út frá því, 
t.a.m. ‘Hnikars fljóð’ fyrir jörð, skv. Íslenskri orðabók, 615. 
489 Kenningin ‘baugs slóð’ virðist afbökuð, þar sem ‘frænings slóð’ er kenning fyrir gull.  
490 Í Skáldskaparmálum Snorra-Eddu er getið um ána Fýri. Snorra-Edda, 140. Fýrisvellir eru til í 
gullkenningum vegna þess að Hrólfur kraki sáði gullinu þar. Sbr. Snorra-Edda, 139. Sjá einnig Finnur 
Jónsson, Ordbog, 118. 
491  Kvenkenningin ‘tígla Bil’ virðist vera nýsköpun Magnúsar. ‘Tígull’ finnst ekki sem liður í 
kenningum í Ordbog. 
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hirðir geira/geirs (x), hirðir styrjarlesta, hirðir sverða, hjálma grér, 
hjörva stafur, kesju beitir, kesju börr, kesju Freyr, kesju Njörður, 
kesju runnur, kesju Týr (x), lundur brands, lundur stáls (x), meiðir 
styrjar lesta, njótur boga, njótur brands, njótur hjörs, njótur hrotta, 
njótur stála/stáls (x), randa Þór, reynir brands, reynir spanga, 
rjóður geirs, runnur brands (x), runnur fleins, runnur spjóta, runnar 
stáls, sendir brands, sendir spjóts, skerðir geira, skjalda viður, skjóma 
Freyr, skjóma kór, spjóta grér, spjóta þundur, stafur geirs, sverða Týr, 
tjörgu Týr, tjörgu Þundur, Ullur brands (x), Ullur geira (x), Ullur 
skjalda, Ullur spjóta, Ullur sverða, Ullur verju, viður stáls, vopna 
börr, vopna Njörður, vopna ver, vopna Þór (x), þorna Þundur. 

Til gulls: barmi elds, bauga Freyr, bauga grér, bítir mundar fanna, gautur 
fingra hríms, geymir sáða kraka, gjálfurs funa Þór, hirðir mundar 
jaka, laufa börr, laufa lundur, lestir funa,492 lundur baugs, njótur fés, 
njótur loga Hlés, reynir mundar fanna, Rögnis elda viður, seima 
börr, seima Freyr, seima raptur, sendir hrannar bríma, sendir seims, 
ullur frænings mýra, veitir Freyju harma, viður orma skerja  

Til annars: bjóður dalneyðar,493 bjóður Hildar stíms, fylkis öld, fæðir varga, 
hirðir Hárs verju, hirðir jötnadóma, hauðurs mengi, 
kvistar mengi, liður tyrfings, runnar gerða, unnar herra.494 

Neikv. um menn: hrotta börr, naðurs mörður, naðurs börr,495 runnar fals (x), stýrir 
fals. 

Nótt: Njörva jóð. 
Segl: flík siglu, flík mastra, voðir byrjar. 
Skip: ára mar, báru glaður, byrjar faldur, Eikels landa hestur, ess hrannar, 

ess Ránar, ess sjós, fákur flóðs, fákur geims, flóða fýll, gjálfurs glaður 
(x), gjálfurs goti, græðis fákur, göltur ára, herja húnn, hestur herðlu 
bands, hestur Hlés (x), hestur Ránar, hestur trés, hundur keilu fróns, 
húna fákur, húna jór, húna mar (x), jór þjóttu bands, keipa héri, 
kólgu linni, lægis dýr, lægis glaður, lægis héri,496 lægis jór, lægis svín, 
lægis örn, mastra falda blakkur, mastra mar, negla Gota (x), rasta 
jór, rasta mar, siglu ljón, síldar hestur mýra, mastra gylta, siglu fýll, 
skerja jarða valur, Sleipnir sjós, sólborðs jór, stýris mar, stafna mar, 
Ylgur trés, þilju fákur, þilju jór (x), öldu ess, öldu jór (x), öldu linni, 
öldu mar. 

Stríð: duna geirs, öldu fýll, skjóma drífa, geira leikur, geira sókn, hildar 
veður (x), hildar hríð, dóttir Högna, Óðins halla eldar, annir geirs, 
kíf dörrs, Héðins kvinna,497 sverða bylur, laufa sláttur (x), branda 

                                                   
492 Virðist vera hálfköruð mannkenning til gulls, sbr. ‘lestir lægis báls’ og ‘lestir elda hranna’, sbr. Finnur 
Jónsson, Ordbog, 238. Sama mætti segja um kenninguna sem fylgir, ‘barmi elds’, þar sem eldur þyrfti að 
tengjast vatni/sjó til að vera kenning fyrir gull. 
493 Orðið ‘dalneyð’ er ekki þekkt og hugsanlega heimasmíðað af rímnaskáldinu. ‘Dalr’ er þekkt sem liður 
í gullkenningum. Finnur Jónsson, Ordbog, 55. Líklegra er að kenningin sé skyld ‘fárbjóði’ sem er 
kenning um hermann. Sjá nánar Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 179 og 147. 
494 Hugsanlega er kenningin í heild ‘unnar herra tála’ og er þá kennt til tvenns í einu, táls og sjávar, en 
kenningin á við skipstjóra. 
495 Orðið ‘naður’ getur þýtt slanga eða naðra, en sverð í skáldamáli. Það er þó ekki algengt sem liður í 
mannkenningum fyrir siðaskipti, sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 272. Kenningin þarf því ekki að vera 
kenning til lasts fyrir mann en virðist vera það í samhengi rímunnar.  
496 Magnús segir mann hafa falið sig í ‘lægis héra’, sem er kenning um bát, en sagan getur þess aðeins að 
maðurinn hafi falið sig í nausti, sbr. Grettis saga Ásmundarsonar, 27. 
497 Héðins kona var Hildur. Kenningin er því rakin til Hildar sem er eitt af heitum skáldamálsins fyrir 
stríð eða orustu, sbr. Skáldskaparmál, Snorra-Edda, 153–4. 
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nauð, fleina kliður, eggja hríðir, vopna kliður, Hildur Högna jóð498, 
linna pín, sverða rígur. 

Skáldskaparmjöður:  akurs góma jurt, Báleygs ker, Eitra far, Fjalars dugga, Fjalars fley, 
fley Suðra, Gunnlaðar höll, kerið óma, Lit(ar)s bátur,499 Litars 
bræðra lausnargjöld, Lit(ar)s skeyð, lómar Herjans, Löndungs 
drykkur, mjöður Hárs, Norðra ferja, Skilfings skál,500 Þundar vínið. 

Skáldskapur:  Orða slagur.501  
Skjöldur: Herjans hallar höld, Sigmundar sala höld.502 
Sverð: Gollnis eldur, Þundar eldur. 
Veður (vont): vargur skýja.503 
Öxi:  egg Hárs, fála sára, hamars Gríður, Sirpa benja, unda flagð, val 

Gerður.504 
 
Eins og jafnan má finna orðasambönd sem ekki er fyllilega ljóst hvort eru kenningar 
eða nafnorðsaukningar. Dæmi um slíkt vafaatriði er kenningin „kilu grið“, sem gæti 
tengst dvergsnafninu Kíli 505  og merkingin væri þá hlé frá skáldskapnum. Hinn 
möguleikinn er að þarna sé vísað til sagnarinnar ‘að kíla’, sem merkir að fleyga og er þá 
orðasambandið meira í ætt við nafnorðsaukningu, þar sem grið eru einskonar rof og 
‘kílu grið’ er þá samband tveggja orða sem rekja má til sömu hugmyndar.  

Orðasambandið ‘bulldu þund’ (V 80.3) er illskiljanlegt nema sem bjöguð mynd 
af ‘bulldu á þundi’ og er þundur þá hálfkenning um Ásmund föður Grettis og það sem 
á honum buldi voru hin illa unnu verk Grettis. 
 Þrátt fyrir það sem sagt hefur verið um hvernig skáldamálinu hrakar og 
nafnorðsaukningar aukist til muna eftir því sem líður á rímnahefðina er upptalning á 
nafnorðsaukningum Gr19 frekar stutt: 
Ángurs skraf = angur (III 22.1), benja iða = ben (II 20.2), sár, efna val = efni (V 53.1), 
feigðar bekkur = feigð (I 46.3), feigðar mið = feigð (I 45.3), fólsku máttur = fólska (III 
43.3), heiðurs hót = heiður (II 45.1), heiftar megn = heift (III 29.1), Hildar vinna = 
hildur, orusta (I 85.2), hylur hafs = haf (II 68.3), lífs hjallur = líf (III 43.4), prýði fjörs = 
fjör, líf (I 24.2), spektar ráð = spekt (II 68.2), ýta sveit = ýtar (III 31.3). 
 
                                                   
498 Kenningin ‘Hildur Högna jóð’ er áhugaverð því hún er samsett úr heiti fyrir stríð (Hildur = stríð) og 
kenningu um stríð (Högna jóð = Hildur = stríð). Því má segja að öðrum hvorum liðnum sé ofaukið. 
499 Dvergsnafnið sem vísað er til er ‘Litar’ en ritháttur skáldsins er a.m.k. í tvö skipti ‘Litur’. 
500 Skilfings skál er ekki meðal kenninga hjá Finni Jónssyni, Ordbog, 325. Þó er ‘Skilfingur’ Óðinsnafn og 
kenningar um bæði sverð og skjöld hafa verið myndaðar af því. 
501 Finnur Jónsson, Ordbog, 334. Þar segir að mörg orðasambönd sem enda á ‘slagr’ séu umritanir. Hér 
er ‘orða slagur’ flokkað sem kenning, þar sem bæði orðin eru nauðsynleg til að merking skáldskapar 
komi fram. Kenningin á ekkert skylt við aðrar kenningar sem vísa í goðsögnina um 
skáldskaparmjöðinn. 
502 Þar sem kenningunni ‘Sigmundar sala höld’ svipar til kenningarinnar ‘Herjans hallar höld’ er hún 
flokkuð sem kenning um skjöld, þótt hún hafi ekki fundist í neinum tiltækum uppflettiritum. 
503 Ordbog Finns Jónssonar getur ekki um kenninguna ‘vargur skýja’. Björn K. Þórólfsson segir ‘grát 
skýja’ vera kenningu fyrir regn. Með sama hætti mætti hugsa sér að vargur væri óveður. Björn K. 
Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 113. 
504 Gerður er nafn á jötunmey og ásynju, dóttur jötunsins Gymis og konu Freys, skv. Simek, Hugtök og 
heiti í norrænni goðafræði, 86. Því er eðlilegt að ætla að kenningin ‘val Gerður’ (IV 36.4) sé sett saman á 
álíka hátt og aðrar kenningar um öxi, sem vísa til sára og blóðs. Sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 128. 
‘Valur’ er í þessu tilfelli með úreltri merkingu, sem ‘vegnir menn’, sbr. Íslensk orðabók, 1687–8.  
505 Finnur Jónsson, Ordbog, 210. 
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Þær nafnorðsaukningar sem gætu passað inn í flokkunarkerfi það sem Davíð 
Erlingsson hóf að þróa tilheyra einungis þremur flokkum af þeim sjö sem gerð var 
tillaga um í ritinu Blómað mál í rímum:506 
stýriorð sem merkja stað eða vistarveru: hjallur, bekkur, mið. 
stýriorð með almenna eða óljósa merkingu: hót, ráð, vinna. 
stýriorð sem tengjast hræringum náttúrunnar: iða, hylur. 
 
Sem fyrr fellur tæpur helmingur stýriorða ekki augljóslega í neinn af flokkum Davíðs, 
einhver vegna þess að þau eru nafnorðsaukningar þar sem bæði orðin hafa sömu 
merkingu (sbr. ýta sveit) en önnur vegna þess að þau eru komin úr hugskoti 
rímnaskáldsins sjálfs og lúta engu þekktu kerfi, öðru en hugmyndaflugi höfundar síns. 

8.6	   Stutt	  mállýsing	  	  

Í þessum kafla verða tekin saman nokkur atriði sem einkenna stafsetningu og málfar 
sem finna má í eiginhandarriti Magnúsar Jónssonar rímnaskálds. Handritið hefur að 
geyma rímur sem höfundurinn nefnir „Rímur af Gretter Ásmundssyne sterka“. 
Uppskrift Magnúsar er að finna í handritinu Lbs 369 4to. Rímurnar hafa nú verið 
skrifaðar upp stafréttar og leyst hefur verið upp úr böndum sem eru auðkennd með 
skáletri. Sú uppskrift er í Viðauka III.  

Tiltölulega lítið er um bönd í handritinu, ef miðað er við eldri rímnahandrit. 
Algengustu bönd eru ‘-ra’-, ‘-er’ og ‘-ur’-bönd og eru þau yfirleitt skýrt aðgreinanleg. 
Af og til er ‘-i’-band skrifað ofan við ‘t’, eins og hefð er fyrir, en upp úr því er leyst svo: 
til (III 18.1). Band til að tákna ‘ei’ og ‘ad’ í orðum sem hefjast á ‘þ’ er að forminu til eins 
og nefhljóðsband, þ.e.a.s. sem strik í gegnum efri legg ‘þ’. Nefhljóðsbönd eru talsvert 
mikið notuð og er þeim jafnvel ofaukið, eins og þegar þau er að finna í orðum á borð 
við ‘lidenn árenn’ (I 28.1). 

Finna má dæmi um að skrifari noti hefðbundið og-band eða ‘M’, en langoftast er 
samtengingin ‘og’ þó skrifuð fullum stöfum.  

Bókstafurinn z er ekki skrifaður nema í tvígang og þá sem tákn fyrir 
miðmyndarendinguna ‘-st’ (I 89.2 og 4). Allmörg tilvik eru þar sem skrifari virðist nota 
þýskt s; ß. Þar sem um álitamál er að ræða er slíkt táknað með ſs í uppskriftinni í 
Viðauka III.  

Hálfluktir hringir eru gjarnan settir yfir ‘u’ og hafa ekki hljóðgildi. Svipaða 
sögu má segja um brodda yfir sérhljóðum og ekki má treysta á að greinilegir broddar 
hafi hljóðgildi. Hljóðin /i/ og /í/ eru að jafnaði skrifuð eins eða án brodds, en séu 
broddar notaðir er það án greinanlegs samræmis.  

                                                   
506 Davíð Erlingsson, Blómað mál í rímum, 32–33. 



128 
 

Hljóðunum /i/, /í/, /ei/ og /y/, /ý/, /ey/ er ekki haldið aðgreindum í öllum 
tilvikum. Samfall y og i er enda fyrir löngu orðið í málinu þegar handritið er skrifað. 
Til marks um það má sjá rithætti á borð við ‘neyð’ (I 26.1) og ‘higgia’ (i 59.2), ‘myrda’ (I 
77.3) og ‘hil’ (II 37.1). 

Almennt er skrifað ‘e’ í endingum í stað ‘i’, sbr. „fólked“ (I 9.1). Hvergi í 
handritinu finnst ‘i’ í bakstöðu svo óyggjandi sé, þar sem staftáknið sem skrifari notar 
er líkt og þykkt ‘i’ án depils og gæti því eins verið ‘e’, sbr. „Reynde“ (I 30.2) og 
„hernade“ (I 74). Standi ‘i’ stakt er það táknað með ‘J’ eða ‘i’. Í framstöðu er hljóðið 
oftast táknað með ‘J’, en sést þó einnig skrifað ‘j’. Í innstöðu sést einungis skrifað ‘i’, 
sbr. „Vigbiod“ (I 84.1 og II 27.1). Í bakstöðu kemur staftáknið ‘j’ aðeins fyrir í orðunum 
„ej“ (V 13.2), „þvj“ (III 81.1) og „alldrej“ (IV 58.2). 

Ofan við ‘o’ eru ýmist krókar, broddar eða tákn sem gætu flokkast þar mitt á 
milli. Svo virðist því sem skrifari leggi ekki áherslu á að greina sundur hljóðin /ö/ og 
/ó/ í stafsetningu sinni. Í þessari uppskrift hefur verið brugðið á það ráð að skrifa ‘ỏ’ 
þar sem við á og ‘ó’, eftir því um hvort hljóðið /ö/ eða /ó/ er að ræða, sé ógreinilegt 
hvort skrifari hefur sett brodd eða tákn þar yfir. Einstaka sinnum notar skrifari ő fyrir 
/ó/, t.d. í „Bullu főts“ (I 16.3). 

Sérhljóðar sem voru langir í fornu máli eru sjaldan táknaðir sérstaklega, en 
dæmi eru um tvíritun, svo sem „Boot“ (I 88.3) fyrir eyna ‘Bót’ og „hloou“ (II 18.4) fyrir 
‘hlógu’. Annars staðar finnast orð sem gætu lotið lögmálum um langt sérhljóð, skrifuð 
án þeirra, sbr. „Tréfot“ (II 18.3). 

Vafi leikur á um hvort skrifari skrifar ‘ð’ stöku sinnum í handritinu. Almennt 
er hins vegar skrifað ‘d’ með mismunandi áberandi lykkju eða einföldum legg. Í orðinu 
‘land’ er t.a.m. einu sinni að finna ‘d’ sem lesa mætti sem ‘ð’. Þetta er hins vegar 
vafamál og því er ávallt notað ‘d’ í uppskriftinni.507 

Á undan ‘ng’ og ‘nk’ er oftast skrifað ‘ei’ fyrir /e/, t.d. í orðunum „dreingjum“ 
(I 18.29) og „leinge“ (I 30.2). Einnig finnst ‘au’ í stað ‘ö’ á undan ‘ng’/’nk’, sbr. 
„þraungva“ (II 17.2) og „aungva“ (II 17.4). 

Skrifari bætir inn staftákninu ‘r’ í orðum þar sem um er að ræða tannmælt 
langt /n/, eins og í „eirnenn“ (II 78.1), „Þorsteirn“ (V 29.1). Mörg dæmi eru um slíkan 
rithátt og má segja hann algildan í handritinu. 

Styttingar eru eingöngu notaðar fyrir sérnöfn. Í þessari uppskrift eru styttingar 
leystar upp innan sviga, en staftáknin sem skrifari handrits notar eru fyrir utan sviga. 
Ekki er á að treysta að skrifari noti greinarmerki til að auðkenna styttinguna. Nafnið 
‘Aunundur’ hefur t.d. verið skrifað ýmist ‘Aun’ eða ‘Aun.’ í handritinu og í þessari 
uppskrift er það skrifað upp Aun(undur) hvort sem skrifari notar punkt (II 31.2) eða 
ekki (II 35.1). Nafnið ‘Aunundur’ er stundum skrifað endingarlaust í nefnifalli (I 68.1). 
                                                   
507 Sama ár og Magnús yrkir rímur sínar af Gretti samþykkir Hið íslenska bókmenntafélag að nota 
stafinn ð í ritum sínum. Stefán Karlsson, Tungan, 62.  
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Þekkt er að rímnaskáld fari frjálslega með beygingar orða ef það hentar brag þeirra 
betur og samskonar dæmi er þegar að finna í miðaldarímum. 

Greinarmerkjasetning er ógreinileg í handritinu; ýmist eru notaðir punktar eða 
kommur og hending ræður því hvort stór stafur fylgi á eftir. Einnig virðist það 
tilviljunum háð hvenær skrifari notar hástafi, en þeir koma ósjaldan fyrir inni í miðjum 
málsgreinum, án þess að eiga þó að tákna tvöfaldan samhljóða. Í uppskriftinni í 
Viðauka III hefur greinarmerkjasetning verið samræmd að því marki að punktar eru 
settir við enda hverrar vísu, óháð því hvort þeirra sjái stað í handriti eða ekki. Upphaf 
hverrar vísu er einnig haft með stórum staf, svo og sérnöfn á sögupersónum. Skrifari 
skiptir einnig á milli lína á tilviljanakenndan hátt, sem ekki er auðkenndur í 
uppskriftinni. Síðuskil eru þó merkt sérstaklega í uppskriftinni.  
 Sem frekari dæmi um einkennandi rithætti í eiginhandarriti Magnúsar má 
nefna orðið ‘dóttir’, sem er gjarnan „dóttur“ í nefnifalli: „Aundodds kráku dóttur dýr/ 
dúka tiadeſt nanna“ (I 75.1–2). Þágufall er notað í tilfellum eins og „klæjar mier“ (V 
69.4) en slík málnotkun væri í dag skilgreind sem þágufallstilhneiging eða jafnvel -
sýki. Orðin „eður“, „meður“ og „viður“ (t.d. í III 31.1) finnast þar sem þau eru í 
merkingunni ‘eða’, ‘með’ og ‘við’. Ritháttur orðsins ‘góssi’ (góss í þgf.) er „gótſ“ (I 27.3).   

8.7	   Efnistök	  höfundar	  	  

Magnús Jónsson rímnaskáld virðist óhræddur við að rekja Grettis sögu Ásmundarsonar 
mjög nákvæmlega, svo mjög að spyrja má hvaðan skáldinu kemur hvötin til að semja 
rímur út frá sögunni. Hugsanlegt er að Magnúsi hafi ekki verið kunnugt um að til 
væru aðrar gerðir rímna af Gretti, eða ekki þótt þær fullnægjandi að einhverju leyti.  

Athygli vekur hversu margar vísur eru hafðar um stutta frásagnarþætti 
sögunnar. Þannig þokast sagan heldur hægt áfram í erindum Magnúsar:   
Gr19  EFNISÞÆTTIR     KAFLAR Í ÍF 

I. Upphaf Gr. sögu; Önundur Ófeigsson herjar í Írlandi  I–IV 
og Skotlandi; missir fótinn, kallaður tréfótur; Eyvindur  
austmaður ver Írland fyrir Vígbjóði og Vestmari; Önundur og  
Þrándur hitta víkingana Vígbjóð og Vestmar við eyna Bót. 

II. Önundur kemur með fimm skip að Bót; víkingar hlæja að        IV–VII 
tréfæti; Vígbjóður fellur; Ófeigur grettir og Þormóður skapti  
nema Gnúpverjahrepp; Önundur finnur Signýju eftir fall Öndótts.  

III. Bær Gríms brenndur af Önundi og Öndóttssonum;          VIII–XI 
Önundur fær Þórdísar og eignast Þorgrím hærukoll;  
Önundur tréfótur deyr og er heygður í Tréfótshaugi. 

IV. Þórdís giftist Auðuni skökli; jarðadeila Flosa og Kaldbekinga;   XI–XIII 
Þorgrímur kaupir land að Bjargi í Miðfirði. 
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V. Ásmundur hærulangr kynntur til sögunnar; fátt með feðgum;  XIII–XIV 
Ásmundur festir ekki yndi í Noregi; kvænist Rannveigu  
og eignast Þorstein drómund; vistast hjá Þorkatli kröflu; 
kvænist Ásdísi Bárðardóttur, barnabarni Ófeigs grettis;  
Þorgrímur hærukollur andast; Grettir fæðist; bernskubrek og  
misþyrming á merinni Kengálu. 

 
Mörg dæmi eru um að einstökum atriðum sögunnar sé gefið aukið vægi, þótt ekki sé 
um efnislegar breytingar að ræða. Til dæmis er í rímunum greint frá siglingu í 5 vísum 
sem sagan segir svo frá: „Þeir hǫfðu útivist harða ok vedr þver mjǫk af suðri; bar þá 
norðr í haf.“508 Í vísunum eru ítarlegar lýsingar á hafi og veðri og notar skáldið hér 
tækifærið til að persónugera vindinn, hafguðinn og öldurnar:  
43. Æſte káre allar þar, 
 æges nefndar Dæturnar, 

fokreidar med fólsku mátt 
forelldrana bỏrdu þrátt. 

44. Siſt þeim tiáde ad ſida þær 
 ſeint þad lika hólldum vær, 
 fyrſt ad ýngre fors med ært509 
 feingu alldreý hlýdne lært. 
 
Þessi útúrdúr skáldsins lýsir ágætlega hvernig áhugi hans á siglingum brýst fram í 
rímunum (annað dæmi er í V 34–35) og virðist hann meta slíkan kveðskap meira en 
lýsingar á mannfögnuðum og mannvígum. Í rannsókn Björns K. Þórólfssonar eru 
siglingar eitt af þeim efnisatriðum sem rímnaskáld hneigjast til að dvelja við510 og á það 
enn við þegar svo langt er liðið á rímnahefðina sem dæmi Magnúsar sýnir. 

Þess eru einnig dæmi að Magnús sleppi því að geta um það sem sagan rekur. 
Þegar bræðurnir Ásgrímur og Ásmundur, synir Öndótts kráku og Signýjar, koma til 
Súrnadals er sagt að „ſinnes glader Runnar fals“ (III 37.4) hafi setið þar „umm 
veturenn“ (III 38.4). Sagan rekur hins vegar með nákvæmari hætti hvernig þeir hafi 
verið með Eiríki ölfúsi og haft „samdrykkju um jólin við þann mann er Hallsteinn hét 
ok kallaðr hestr, ok veitti Eiríkr fyrr vel ok trúliga“.511 Rímnaskáldið tekur svo upp 
þráð sögunnar þegar þeir Önundur og Ásmundur urðu „ſamferda hægt á haf/hielldu 
þegar leide gaf“ (III 40.3–4) og sagan segir þá hafa haft „samflota“.512 

                                                   
508 Grettis saga Ásmundarsonar, 20. 
509 ‘Ært fors’ gæti merkt eitthvað í líkingu við ‘offors’. 
510 Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 252. 
511 Grettis saga Ásmundarsonar, 19. 
512 Ibid., 20. 
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 Dæmi er um að Gr19 gefi upplýsingar sem ekki er að finna í Grettis sögu 

Ásmundarsonar.513 Þar sem Auðunn skökull kemur til sögunnar er getið um konu 
hans, Þórdísi og afkomanda þeirra, „Ásgeirr at Ásgeirsá“.514 Rímurnar bæta um betur 
og segja frá því að Þórdís hafi gifst Auðuni skökli, en einnig að „Ásgeir hetu og 
Audunn þeirra Synir“ (IV 14.1). Mestar upplýsingar mun vera að hafa um Auðun 
skökul úr Landnámu, en um kvonfang hans er þar ekki getið og í raun er þess 
einungis getið í Grettis sögu Ásmundarsonar. Ekki er gott að skýra þessa viðbót 
rímnahöfundar við það sem sagan tilgreinir, nema e.t.v. sem þekkingu úr munnlegri 
geymd. Hugsanlega hafði Magnús upplýsingar í höndum sem hann taldi svo 
áreiðanlegar að vert væri að geta þeirra í rímunum. Þetta dæmi sýnir í það minnsta að 
rímnaskáldið gat farið sína eigin leið og sýnt það með því að draga siglingar á langinn 
eða draga úr vægi sumra persóna en rétta hlut annarra, jafnvel þótt slíkt væri 
hugsanlega byggt á misskilningi. 

8.7.1	   Snjallyrði	  og	  spakmæli	  

Af þeim fjölda spakmæla sem Grettis saga Ásmundarsonar geymir hefur í þessum 
skrifum verið stuðst við lítið úrtak í þeim tilgangi að sjá hversu ötul rímnaskáldin eru 
við að koma þeim fleygu orðum sem eftir Gretti voru höfð í skáldskap sinn. Magnús í 
Magnússkógum virðist samviskusamlega geta hvers spakmælis sem hrýtur af vörum 
Grettis á meðan hann er ungur eins og sést á þessum samanburði sögu og rímna: 
 
GRETTIS SAGA    GR19                          

• Lítit verk ok lǫðrmannligt (14. k., 37)  veſælmannlegt verk þad er (V 54.3) 

• Vinr er sá annars, er ills varnar (14. k., 38) velldur ſá er varer mann/vel af eige fara kann  
(V 63.3–4) 

• Fleira veit sá, er fleira reynir (14. k., 38)  ſá sem Reina fleira fær/fleyra veit og þecking nær  
      (V 65.3–4)         

• Heitt mun þat um hǫnd (14. k., 38)   

• Illt er að eggja óbilgjarnan (14. k., 38)  Obilgiarnann eggia mann/illt er Gr(etter) mæla kann  
                               (V 70.1–2) 

• Þetta er kalt verk ok karlmannligt (14. k., 40) kallt er verk og kallmannlegt (V 81.3)   
• Illt þykki mér at treysta merinni, því at þat Merenne treiſta mun eg eý,/mier þad virdeſt heimſku grey/ 

veit ek engan fyrr gǫrt hafa. (14. k., 40)  halur eingenn hárs á meý/hafde slikt á gridar þeý (V82.1–4) 

 
Af sjö spakmælum Grettis hefur Magnús tekið sex með í rímu sína, en það er einungis 
V. ríma sem lendir með í þessum samanburði við Gr15 og Gr17. Það vekur þó athygli 
hversu ónákvæmur höfundur er í orðavali, þegar hann færir fyrstu orðin í listanum í 
                                                   
513 Sumt af því sem vísað er til má finna neðanmáls í útgáfu Íslenzkra fornrita, sbr. Grettis saga 
Ásmundarsonar, 26 (nmgr. 1), þar sem getið er um hvernig ættartölur Auðunar skökuls og Önundar 
tréfótar hafi ruglast saman. 
514 Grettis saga Ásmundarsonar, 26. 
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rímnaform og notar ekki þau orð sem fyrir eru heldur kýs orðið ‘vesalmannlegt’ í stað 
‘löðurmannlegt’. Gæti það bent til þess að seinna orðið hafi ekki hljómað kunnuglega í 
eyrum Magnúsar og samtíðarmanna hans? Líklegri skýring er þó að ljóðstafasetning 
hafi ráðið för hjá skáldinu. Magnús er annars líklegur til að flytja þá stuðlasetningu 
sem er í sögunni óbreytta í sína vísu, eða í 4 skipti af 7. 

Í tveimur tilfellum hefur Magnús fært snjallyrðin úr sögu í rímu með 
sambærilegum hætti og Kolbeinn gerði tæpum tveimur öldum fyrr. Þar segir 
Kolbeinn: „kallt verk er þad kallmannlegt“ (I 57.3) og Magnús segir „kallt er verk og 
kallmannlegt“ (V 81.3). Sagan segir á þessum stað orðrétt „Þetta er kalt verk ok 
karlmannligt“515 (14. k., 40). Þar sem bæði skáld eru mjög samhljóða sögunni virðist 
eðlilegt að hendingar rímnaskáldanna verði svo líkar sem raun ber vitni. Þegar hins 
vegar Kolbeinn segir: „Őbilgiarnan eggia mann/Jllt mun […]“ (I 50.1–2) og Magnús 
tekur upp: „Obilgiarnann eggia mann/illt er Gr(etter) mæla kann“ (V 70.1–2) á meðan 
sagan hefur aðra orðaröð vakna hugrenningar um að Magnús hafi þekkt rímur 
Kolbeins. Orð hans úr mansöng fyrri rímu „Einum lánad ỏdrumm þó ſie fremri“ (IV 
9.1) gætu verið til marks um að hann gangist við því að fá lánað hjá öðrum 
rímnaskáldum, enda varar hann við að menn fyllist hroka þó að fengið sé að láni hjá 
þeim: „upp ſier hroka ecke má/ad þvi giæta ſkyllde ſá“ (IV 9.2–3). Um lán frá hinu 
ónefnda skáldi sem orti Gr15 getur ekki verið að ræða, þar sem umrædd orðatiltæki 
koma ekki fyrir í rímum hans. Þó er eins víst að það hafi ráðið úrslitum hjá báðum 
skáldum að lenda ekki með orð með fjórum atkvæðum aftast í vísuorði; líkindin má 
því skýra með eðlilegri yfirfærslu prósa yfir í rímur. 

Magnús er ekki eins gjarn á að hefja vísur sínar með snjallyrðum Grettis og 
Kolbeinn var og gæti það bent til þess að það hafi ekki verið eins mikill áhugi á 
málsháttum og orðtökum á fyrri hluta 19. aldar og um miðja 17. öld, þegar mörg 
orðtakasöfn, sem þá voru hugsanlega nýnæmi, höfðu komist í umferð á Íslandi.516 Í 
tvígang nefnir Magnús þó ræðu Grettis sem orðtak: „ordtak þetta kifenn fann“ (V 
63.2) og „Ỏdru Gretter enn framm ſlær/ord take vid Rædur þær“ (V 65.1–2). Á 19. öld 
var þó aðgangur manna að málsháttasöfnum greiðari en á öldunum á undan, þó að hið 
viðamikla málsháttasafn Hallgríms Scheving hafi ekki komið út fyrr en eftir að 
Magnús var látinn.517 Það safn var þó byggt á nokkrum öðrum söfnum sem hugsanlega 
hefur verið hægt að fá aðgang að í gegnum uppskriftir. Rétt er því að fara varlega í að 
fullyrða nokkuð um dálæti Magnúsar á fleygum orðum og almenna meðvitund um slík 
snjallyrði á þeim tíma sem hann var að yrkja, þar sem kaflinn sem hér er til 
samanburðar er svo takmarkaður. Frekari rannsókn á lengri kafla gæti gefið fyllri 
mynd af mismunandi viðhorfum til þeirra snjallyrða er hrutu af munni Grettis. 
                                                   
515 Grettis saga Ásmundarsonar, 40. 
516 Bjarni Vilhjálmsson, Formálsorð, xvi–xvii. 
517 Bjarni Vilhjálmsson, Formálsorð, xxii–xxiii. 
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8.7.2	   Meðferð	  vísna	  úr	  Grettis	  sögu	  Ásmundarsonar	  

Í þeim hluta Grettis sögu Ásmundarsonar sem fyrstu fimm rímur Magnúsar ná yfir er 
að finna níu vísur. Áhugavert er að skoða hvernig rímnaskáldið umgengst dróttkvæðin 
og vinnur úr þeim upplýsingum sem þar koma fram. Vísurnar eru nr. 1–9 í útgáfu 
Íslenzkra fornrita á Grettis sögu Ásmundarsonar og sé reynt að finna þeim stað í 
rímunum verður fljótt augljóst að rímnaskáldið kýs að sneiða hjá vísum að mestu. 
Aðeins sjást merki um tvær vísur í rímunum.  
 Fyrri vísan sem ofin er inn í aðra rímu Magnúsar er aðeins tvær línur í sögunni 
og þannig ekki eiginleg vísa sem eignuð er ákveðinni persónu heldur hópi manna: 
„Troll hafi Tréfót allan,/trollin steypi þeim ǫllum“518 eru orð sem víkingar eiga að hafa 
viðhaft um Önund tréfót honum til háðs. Í rímunni hljóma orðin svo: „hafe trỏllenn 
Trefot ỏll/ tỏludu þeir og hloou“ (II 18.3–4). Merking þess sem sagt er í sögunni 
kemst aðeins að hálfu leyti til skila í rímunni, þar sem ákall víkinganna um að tröllin 
steypi öllum þeim er fylgdu Önundi tréfæti verður útundan í rímunni. Háðsyrði 
víkinganna enduróma því aðeins daufar í rímunni en efni standa til.  

Næsta vísa sögunnar519 er eins konar andsvar Önundar við háði víkinganna 
enda stendur hann þá með pálmann í höndunum eftir snerru við þá sem fyrst hlógu. 
Önundur kemur óskrámaður úr þeirri viðureign en margir víkinganna hafa fallið eða 
eru óvopnfærir. Vísan hverfist um þá stöðu og er efni hennar í stuttu máli þetta: Hinn 
einfætti maður stendur keikur á meðan þeir sem stunda orðagjálfur reynast ekki ríkir 
að vitsmunum og heldur engin hreystimenni þegar á reynir. Þar sem Magnús vinnur 
ekki úr vísunni nær þessi speki Önundar ekki inn í rímurnar, hugsanlega af þeirri 
ástæðu einni að rímnaskáldið fældist hinar fornu vísur. Þannig verða áheyrendur Gr19 
af því að fregna um málalyktir þeirra deilna sem hófust með háðsyrðum víkinganna.  
 Seinni vísan sem nær landi í rímum Magnúsar er fyrsta vísan sem eignuð er 
Gretti í sögunni. Hún er í fjórum línum, með ljóðstöfum og hálfrímuðum hendingum 
langsetis, en endarímslaus. Vísan fjallar um starf Grettis við að gæta kjúklinga. 
Nægilegt kjöt er hér á beinum til að hægt sé að bera vísurnar úr sögu og rímu saman: 
 
8. Þat gerik víst, es vetrar,   Vors þá koma vedrenn hlý 

vind ek hals á kjúklingum;   vel af hvórium ber eg þvi 
enn þótt ellri finnisk     kunne gede kólna i 
einn berk af sérhverri. 520   kiúklinganna hálſen ſni. (V 61) 

 
Af þessum hliðstæðu vísum má sjá að Magnús Jónsson rímnaskáld snýr ýmsu við. Í 
stað þess að vísa til vetrar eins og Grettir í sinni ferskeytlu nefnir Magnús vorið. Það 
gerði einnig Kolbeinn Grímsson í úrvinnslu sinni á þessari sömu vísu. Hugsanlega 
                                                   
518 Grettis saga Ásmundarsonar, 11. 
519 Ibid., 12–13 (3). 
520 Ibid., 37. 
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virðist það rökrétt, þar sem sagan tekur fram að „þetta var um haustit“.521 Fyrirbæri 
eldast óneitanlega meira frá hausti til vors en frá hausti til vetrar og vísan í Grettlu 
hefur þessa hendingu: „enn þótt ellri finnisk“.522 Svo virðist sem Magnús tengi orðið 
„ellri“ úr vísu sögunnar við aldur Grettis, sem verður orðinn eldri þegar „vors […] koma 
vedrenn hlý“. Vísa sögunnar segir aftur á móti að þótt kjúklingarnir verði eldri muni 
Grettir geta ráðið niðurlögum þeirra einsamall.523 Vegna þessa samanburðar læðist að 
sá grunur að Magnús hafi átt erfitt með að komast til botns í merkingu hinna fornu 
dróttkvæðu vísna og hafi leitað skýringa í rímum Kolbeins Grímssonar. Þannig mætti 
í það minnsta skýra hvers vegna ‘vetur’ í vísu sögunnar verður ‘vor’ í rímum ortum af 
Magnúsi, rétt eins og í rímum Kolbeins Jöklaraskálds.  

8.8	  	   Samantekt	  

Grettis rímur Magnúsar í Magnússkógum eru samdar á meðan umbótamaðurinn og 
upplýsingarsinninn Magnús Stephensen er enn á dögum. Í rímunum má finna óm af 
viljanum til að upplýsa um fornar sögur og fræða með því að halda fast í hið forna 
skáldamál. Tónn rímnaskáldsins er allt í senn gamalkunnur, kristilegur, afsakandi en 
jafnframt ásakandi og skáldið heldur uppi vörnum fyrir rímnamenninguna, sem var 
sennilega í huga margra á þessum tíma afar tengd þeirri menningu sem kennd er við 
íslensku kvöldvökurnar. Hugsanlega hefðu Fjölnismenn farið létt með að gagnrýna 
rímurnar af Gretti sterka á sama hátt og þeir gagnrýndu rímnaflokka og útgáfu þeirra 
sem bókmennta í fjölmörgum greinum sínum.  
 Helst er að finna skáldlega útrás í lýsingum Magnúsar á siglingum, en 
nýjungar í kenningum eru allnokkrar og þótt vart verði við eins konar Eddu-andúð í 
rímunum er ljóst að Magnús var ekki alls ókunnur uppruna fjölmargra kenninga og 
heita.  
 Hugsanlega er Magnús í Magnússkógum dæmi um mann sem hafði rímnagerð 
að hálfgerðum iðnaði,524 enda sýnir höfundarverk hans svo ekki verður um villst að 
hann orti rímur eftir pöntun og sér til lífsviðurværis, ekki síður en til að fá útrás fyrir 
skáldafák sinn. Rímur hans eru áhugaverður fulltrúi þeirra rímna sem skipa sér í einn 
af síðustu vögnum hinnar geysilega löngu rímnalestar sem virtist um aldir vera 
óstöðvandi á ferð sinni um Ísland. 	  

                                                   
521 521 Grettis saga Ásmundarsonar, 37. 
522 Ibid. 
523 Ibid. (nmgr. við 8. vísu) 
524 Sigurður Nordal, Íslenzk lestrarbók 1400–1900, XIX. 
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V	  

9.	   Samanburður	  rímna	  frá	  þremur	  öldum	  

 
Íslenzkar rímur eru líklega hið fáránlegasta dæmi bókmentalegs íhalds, sem sögur 
fara af. Það má heita, að þær haldist óbreyttar heilar fimm aldir, þó að alt breytist í 
kringum þær. Og þó að þær hafi einatt lítið skáldlegt gildi og horfi jafnvel stundum 
til beinna smekkspjalla, hafa þær með lífseigju sinni sýnt og sannað, að þær fullnægja 
þörfum þjóðarinnar einkennilega vel. Þær hafa flutt alþýðu manna söguefni, sem var 
henni til yndis, í formi sem lét vel í eyrum og heimtaði vakandi athygli og skilning.525 

 
Þessi orð Sigurðar Nordal eru sönn og sennilega trúa þeim flestir, en í þeim er fólgin 
þversögn. Ef rímur voru óbreyttar í 500 ár, hvernig gátu þær þjónað þjóð sem gekk í 
gegnum miklar breytingar á flestum sviðum? Í orðunum er þó sá fyrirvari hafður að 
rímurnar hafi haldist svo til óbreyttar. Hefðu rímurnar haldist algerlega óbreyttar, 
hefði þá þurft að yrkja nýjar rímur út frá sömu sögunni aftur og aftur? 

Ráðgátan um hvers vegna rímnaskáld ráðast sífellt í að gera rímur út frá sömu 
sögunum hefur ekki verið leyst í þessum skrifum. Sé flett í gegnum Rímnatal Finns 
Sigmundssonar er ekki óalgengt að sjá frá þremur upp í sjö gerðir af rímum út af sömu 
sögunni. Það að til séu fjórar gerðir rímna af Gretti (auk einnar stakrar rímu af skýrt 
afmarkaðri kveðjustund Ásdísar og Grettis) virðist hóflegt, samanborið við þá átta 
rímnaflokka sem varðveist hafa til að mynda af Nitíðu fræknu.526  

Það má heita skiljanlegt að Magnús í Magnússkógum skuli freista þess að 
semja rímur út frá Grettis sögu Ásmundarsonar í heild. Hann sker sig frá fyrirrennurum 
sínum á þann hátt. Hugsanlega hefur hann verið meðvitaður um að aðrir rímnasmiðir 
hafi áður sett saman skáldskap af afmörkuðum hlutum sögunnar og viljað bæta um 
betur.527 Hugsanlega var það verkbeiðandinn sem vildi alla söguna rímaða. Einnig má 
hugsa sér að eftir að upplýsingaröldin gekk í garð hafi ekki þótt nægilega göfugt að 
ástunda iðju sem einungis ‘skemmti’ fólki og því hafi Magnús og samtíðarmenn hans 
leitast við að ‘fræða og skemmta’ í senn.  

Komið hefur fram að bæði Magnús í Magnússkógum og óþekkta rímnaskáldið 
á 15. öld samsama sig við söguhetjuna Gretti og láta þess getið í mansöngvum. Þá 
vaknar spurningin um hvort slíkt sé merkjanlegt í rímum Kolbeins, hvort 
Jöklaraskáldið tengi sig við Gretti og örlög hans með einhverjum hætti. Þótt stílbrögð 
rímnaskálda geti verið varasöm og ekki á það að treysta að menn yrki frá hjartanu í 
mansöngvum eru þrjár vísur í III. rímu sérlega líklegar til að fjalla um það sem 
Kolbeini liggur á hjarta (III 12, 13 og 14). Þar útskýrir hann hversu „ſart um ſinnid 

                                                   
525 Sigurður Nordal, Íslenzk lestrarbók 1400–1900, XIX. 
526 Finnur Sigmundsson, Rímnatal I, 356–360. 
527 Er þessi orð eru skrifuð er óathugað með Rímur af Gretti eftir Jón Guðmundsson í Rauðseyjum, 14 
að tölu, sem finna má í hdr. AM 614b 4to, og eftirriti af því í Ny kgl. sml. 1134 fol. Finnur 
Sigmundsson, Rímnatal I, 170.  
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klart“ það svíður ef maður er „ræntur ſæmd [...]“ en „reinist hreirn“ (III 13.3). Af þessu 
segist hann þekkja dæmi, en segist ekki hafa tíma til að birta skrá um það að sinni. 
Þarna er líklegt að Kolbeinn sé að miðla af eigin reynslu, að hann skilji mann eins og 
Gretti, sem var sakaður um að kveikja í skála hvar í var tylft manna, þegar hann var 
einungis að gera eldlausum mönnum þann greiða að sækja eld.528 Með réttu má því 
segja að öll skáldin tengi sig við Gretti með einhverjum hætti. Skáldin á 15. og 17. öld 
eru fórnarlömb aðstæðna eins og Grettir, verða fyrir rógi og missa æruna að ósekju. 
Skáldið á 19. öld viðurkennir hins vegar ýmsa bernska lesti sem hann átti sameiginlega 
með letingjanum og dýraníðingnum Gretti. Hugsanlega sker hann sig frá 
skáldbræðrum sínum vegna áhrifa frá upplýsingunni. 

Bragarhættir eru ekki þeir sömu í rímunum að því undanskildu að allar 
rímurnar hefjast með óbreyttum ferskeyttum hætti. Dýrleiki hátta er mestur hjá 
skáldinu á 17. öld, Kolbeini, sem segja má að hafi skotið skáldbræðrum sínum ref fyrir 
rass með því að hafa á stundum tvo hætti á einni og sömu rímunni og síðustu vísuna 
dýrar kveðna. Mansöngvar hans eru einnig fyrirferðarmestir sem bendir til þess að 
hann hafi haft talsverða þörf fyrir að láta rödd sína heyrast. Þótt mansöngvar hinna 
rímnaskáldanna séu styttri er ekki þar með sagt að þeir hafi lítið að segja. Allir eiga 
þeir það sameiginlegt að eiga ýmis erindi við áheyrendur, önnur en að segja frá Gretti 
sterka. 

9.1	   Kafli	  Grettis	  sögu	  Ásmundarsonar	  í	  rímnagerðunum	  þremur	  

Sá kafli Grettis sögu Ásmundarsonar sem Gr15, Gr17 og Gr19 segja allar frá í fyrstu 
fimm rímum sínum er aðeins stuttur og býður því upp á takmarkaðan beinan 
samanburð á milli rímnaflokka. Sameiginlegi kaflinn hefst í upphafi XIV. kafla í 
útgáfu Íslenzkra fornrita. Þar segir frá upphafi búskapar Ásmundar og Ásdísar á 
Bjargi. Sameiginlegum kafla lýkur svo þar sem Grettir hefur flegið húðina af merinni 
Kengálu og gengur heim að bæ.529  Þennan umrædda hluta sögunnar má finna í 
eftirfarandi erindum í rímnagerðunum þremur:  
 
Gr15: I 6–I 47 og II 5–II 17 (53 erindi) 
Gr17: I 18–I 62 (44 erindi) 
Gr19: V 43–V92 (49 erindi) 
 
Áður hefur komið fram að rás atburða virðist hægust í Gr19, en af fyrrgreindum 
erindafjölda er augljóst að Gr15 hefur flestar vísur um þennan kafla sögunnar. Það sem 
ræður því að rímur Kolbeins eru gagnorðastar um þennan stutta kafla sögunnar er 
hversu snöfurmannlega hann greinir frá samskiptum Grettis og Kengálu fram að því 
að Grettir skilur merina eftir lifandi en baklengjuna flegna af. Um þá sorgarsögu hefur 
                                                   
528 Grettis saga Ásmundarsonar, 130–131. 
529 Grettis saga Ásmundarsonar, 36–40. 
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Kolbeinn aðeins ort 8 erindi, á meðan skáldið á 15. öld orti 18 vísur um sama þátt 
frásagnarinnar, en Magnús í Magnússkógum segir frá því í 17 vísum.  

Það sem helst skýrir hvers vegna Gr15 hefur fleiri erindi um kaflann í heild en 
hinar rímurnar er kynning rímnaskáldsins á helstu persónum verksins. Þar er aukið 
við lýsingu Ásmundar heilli vísu með upplýsingum sem komu fram fyrr í sögunni (og 
þar af leiðandi fyrr í Gr19), eða fyrir XIV. kafla: „hann var kendr hærvlangur/ok helt 
vel sina lydi“ (Gr15 I 8.3–4). Einnig er Ásdís kynnt til sögunnar með heilu erindi þar 
sem gerð er grein fyrir góðu ætterni: „fyrdvm þotti hvn frænda rik“ (Gr15 I 9.3). Sonur 
þeirra Atli er kynntur til leiks í heilu erindi en Grettir fær kynningu í fjórum erindum 
í Gr15. Dætur Ásmundar og Ásdísar fá minnst rými í þessari elstu rímu og eru 
kynntar saman í einu erindi. Höfundar Gr17 og Gr19 ráðstafa upphafsvísum rímna 
sinna á annan hátt, eins og sjá má á næstu síðu:  
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Gr15   
6. Hrodvrenn skal þar hefia nv, 
honvm vill engi sinna, 
Asmund setta aa Biargi bv; 
bravt hann skiolldv stinna. 
7. Fiolmenne hiellt fleina Tyʀ, 
feck hann heidr ok soma, 
lydum þotti logmals skyʀ 
lestir folldar droma.    
8. Seggium þotti j soknvm 
strangr seima lvndr enn þydi; 
hann var kendr hærvlangur 
ok helt vel sina lydi. 
9. Asdis het sv avdar brik, 
Asmund hafdi fengit; 
fyrdvm þotti hvn frænda rik, 
feck hann af þvi gengi. 
10. Atli nefndizt einnhver reckvʀ 
arfi þeirra en þarfi, 
badi þotti blidr ok þeckr, 
bonda ollur j starfi. 
11.Attv þav sier annann svein, 
yngri var sa hoti; 
Grettir jafnan gunnvm mein 
giordi at fleina moti.  
12. Belldinn þotti j bernskv hann 
beint til orda ok verka; 
Asmund hirti eckj vm þann 
orfa Þvnd en merka. 
13. Longum var hann j lyndi faʀ, 
lek þo marga pretti; 
j vppuexti ecki knaʀ, 
elskadi modir Gretti. 
14. Andlit hans var einkar fritt 
avgvn væn at lita, 
harit ravtt ok hardla sitt 
aa hoskvm fleygi rita.  
15. Dyrar atti dætr tvær 
dreingr ok snotin suinna; 
gofgum monnum gipta hann þær, 
giorir so bokin jnna. 
16. Blidr vpp at Biargi vex  
briotvr orma valla;  
fulla hafdi fiora ok sex 
fengit nodru galla.  
17. Asmund talar vid Grettj þat 
„eigi seinn til ferda 
vm heimgæs minar, haluren kvad, 
hugsa muntv verda.‟ 
18. Garpurenn svarar af godri slegt 
glogt med mali sniollv: 
litit verk ok lodrmannlegt 
lizt mier þetta at ollv.‟ 
19. Waskvr svaradi uopna þollur,  
var sa kænn vid geira, 
„verttu j þessv verke hollvr, 
virda skal þig meira.‟ 
20. Lezt hann ongu lofa vm þat: 
„litit kann eg vinna;‟ 
geck j burt ok glotti at 
ok geymdi fugla sinna. 
21. Fimtigi voru j flocki þær, 
furdu reika vida; 
Grettir eftir gengit fær; 
giora nv stundir lida. 
22. Bagt vard sveine at safna þeim, 
sin veg hver vill leita; 
koma þær sialldan heilar heim; 
helldur stirt kann veita. 
23. Stala Tyr, sem stendvr greint,  
starfinn tok at leidaz; 
kiuklingarner keifa seint, 
kalli er buit at reidazt. 

Gr17 
19. Aſmundur brad ulfum hiö, 
auknafns hærulangur  
J Midfirde ad biarge biö, 
bondin orku ſtrangur. 
20. Rijkt uar bu oc reiſuglegt 
recka þiente meinge, 
uinſæll madur veit[er] őtregd 
uel oc þar med leinge. 
21. Aſdys hiet hanz eckta kon, 
allvæn hrijnga nanna 
Atle uar þeirra ellſte ſon, 
afbragd fleſtra manna. 
22. Gỏfuglegur gegn ſem hægur, 
gladur oc hogvær tijdum,        
ſo uar hann ollum þegnum þægur, 
þar J bigdum vydGum.H 
23. Annar hiona ſon uar ſa,  
segger Gretter nefna, 
um afrek hanz oc manndad 
mamalid leingra efna. 
24. Jtum þotte ungur oc ſmar, 
eckj dæll hia lydum, 
őþijdur oc ordafa ̋r 
oft med uerkum ſtrijdum. 
25. Vidgangurinn ſenn Mun ſiäst 
a ſogdum Malma ſpiller, 
modur nade miukri aſt  
enn midur fodurz GhilleH 
26. Kringlőtt aſja ̋n kallmanz breid, 
krokt med freknur vijda 
raudhærdur um haukaheid 
hermdist kempan frijda. 
27. Þeira dotter Þordys hiet, 
þijd vid goda vine,  
gilldum manne gifftaſt liet 
Glume Őſpakſsine. 
28. Ønnur Rannveig ytum þeck, 
efnid þar a ſtidur, 
Gamle hiet ſa Gullſkord feck, 
greindur vy⟨n⟩dlendingur. 
29. Mæt þꜹ hielldu megtar bű, 
ad Melum J Ruta firde, 
Grijmur hiet ſa gullas bru,  
gat uid hrynga hirde. 
30. Glumur oc Þordys gatu ſon, 
get eg hann Oſpak heita, 
þijd hvar biuggu þeſſj hiőn, 
þarf ej upp ad leita. 
31. Gretter biarge őlst upp a ̋, 
Jnn til uetra 10,  
helldur nockud þroſkast þa, 
þegn med afle niju. 
32.  Aſmundur ſinn arfa bad, 
eitthvort verk ad ſtarfa. 
G(retter) ſagde greindu hvad, 
giora ſkal eg til þarGfaH 
33. Fadirinn GſagdjH firſt ſkalltu, 
fugla giæta minna, 
hangæſonum hugallt nu, 
hverzdaglega ſinna.  
34. Lited uerk oc lodurmannlegt  
lyſt mier G(retter) tiȁde, 
efn þad vel enn egi trekt, 
aftur bondinn Jȁde. 

Gr19 
43. Arfenn tekur efter hann 
og ad Biarge flytia vann 
burdugt Reiſa Bu þar kann 
baugs med tródu vel ſem ann. 
44. Aſsm(undur) og audar brú 
unntuſt lifs um tíma nú 
þeirra náde blómgaſt bu 
Bórnenn attu tvó og þriú 
45. Atli ſonur elldſte het 
annar Gretter hanns eg get 
ádur enn fleýed Sudra ſet  
ſem ad til þeß gánga liet. 
46. Elldre dótter Aſsmundar 
odladeſt nafned Þórdiſar 
Glumur Oſpaĸs arfe snar 
eignadeſt gefne fýrs lækiar.  
47. Jngre Rannveg heita hlaut 
hennar Gamle ſidar naut 
bió a Melum baugs og laut 
i Bekra fyrde auds med ſkraut. 
48. Atle madur mikill var 
mennta fiadur digder bar 
gegn og ſpakur geds um far 
gætte ydiuſemennar. 
49. Gretter fridur biártar brár 
bera vann og Raudgullt hár, 
i uppvextinum orku ſmár, 
illſinnadur latur þrár. 
50. Hagordur og higgenn med, 
hyrder geira vera Ried, 
getſpeke var lika lied, 
langt gat tidum fyrer ſied. 
51. Kallenn Gretter baſla bad, 
Búinu sem gagn ſie ad 
oftaſt tók ej under þad, 
álma tir og móte kvad. 
52. Fátt vard mille þeirra þvi 
þyckia ſetteſt kallenn i 
móder dreings med hótenn hlý 
honum unne geds um bý. 
53. Eitthvórt ſinn med efna val, 
Aſsm(undur) ſvo byriar tal, 
verk eg ætlad hefe hal, 
hinn ad spur hvad vera ſkal.| 
54. Giæſa minna giættu hier 
gegner kallenn – hinn þá tier, 
veſælmannlegt verk þad er  
veit eg soddann leideſt mier 
55. Vel af hende verked tied, 
vitur ſvara kallenn Red 
þu ef leiſer þier feinged, 
þá mun batna ockur med 
56. Gíæſa ſo vid geimſlunne  
Gre(tter) tók þo umm ej ſíe 
þókte ſem fært þetta fie 
þảnkenn til þeß kólnade.  
57. Sydar nockru ſo til bar 
ſáu fỏrukerlingar 
veige nærre vængbrotnar 
vera margar Giæſernar 
58. Enn Kiuklingar útá hlid 
eflauſt ſoddann ſkilie þid 
hỏfdu dauder hỏfudid 
hieck þo litla búkenn vid. 

Vísuorð um: Ásdísi móður Grettis – Atla bróður hans – systur hans - Gretti  
Orðatiltæki.
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Af þessum þremur dálkum má sjá hvernig rímnaskáldin nálgast helstu sögupersónur 
sínar frá upphafi. Ónefnda rímnaskáldið heldur sig mest við Gretti á meðan Kolbeinn 
Grímsson sýnir systrum Grettis og eiginmönnum þeirra áhuga og lýsir þeim ítarlega. 
Magnús tekur nokkurs konar útúrdúr í kynningunni á bræðrunum og hefur 
mansöngsblæ á einu erindi um þá bræður: „ádur enn fleýed Sudra ſet/ſem ad til þeß 
gánga liet“ (V 45.3–4). Þá má sjá hvernig rímnaskáldin segja frá dræmum viðtökum 
Grettis þegar hann er beðinn um að vinna og hefur þetta verið orðatiltæki síðan: „lítið 
verk og löðurmannlegt“ (feitletrað á fyrri síðu). Magnús Jónsson breytir orðunum að 
vísu og bætir við því sem ekki er sagt í Grettis sögu Ásmundarsonar, en má lesa þar á 
milli lína: „veit eg soddann leidest mier“ (V 54.4). Hugsanlega er þetta dæmi hluti fyrir 
heild og skýrir hvers vegna rímur Magnúsar virðast hafa hægasta framvindu af 
rímnaflokkunum þremur.  

9.2	   Rímurnar	  í	  tölum	  

Eftir að hafa fjallað nokkuð ítarlega um hverja rímnagerð fyrir sig og dregið saman 
ýmsar tölulegar upplýsingar er orðið tímabært að gera samanburð á ýmsum þáttum, 
sem skýrast einna best með myndrænni framsetningu eða í eins konar töfluformi. Til 
að byrja með má skoða umfang rímna innan hvers rímnaflokks og það hversu 
viðamikill mansöngur finnst í hverri rímu: 
Erindi/mansöngv. 
(% af heild) 

Gr15 Gr17 Gr19 

I 47/5 (10,6%) 85/18 (21,2%) 89/14 (15,7%) 
II 59/4 (6,8%) 120/19 (15,8%) 87/8 (9,2%) 
III 59/4 (6,8%) 105/19 (18,1%) 87/12 (13,8%) 
IV 62/7 (11,3%) 91/19 (20,1%) 92/11 (12%) 
V 61/5 (8,1%) 84/13 (15,5%) 93/17 (18,3%) 
Alls 288/25 (8,6%) 485/88 (18,1%) 448/62 (13,8%) 

 
Kolbeinn Grímsson virðist hafa mest að segja við áheyrendur sína í mansöng. 
Útleggingar hans á söguefninu eru fjölbreytilegar, koma bæði við í samtali tveggja frúa 
sem voru aldrei sammála og í miklum varnaðarorðum þegar drauginn Glám ber á 
góma. Líkt og skáldið á 15. öld gerir notar Kolbeinn hluta af mansöng til að rifja upp 
hvert var komið í sögunni og það á Magnús sameiginlegt með þeim. Þessir 
upprifjunarkaflar benda til þess að skáldin hafi öll ort rímurnar til þess að þær yrðu 
kveðnar frammi fyrir áheyrendum. Það er þó ekki sennilegt að rímur Kolbeins og 
Magnúsar hafi nokkurn tíma verið kveðnar allar í einu, svo margar rímur eru í 
hvorum rímnaflokki fyrir sig.530  
Fjöldi rímna í heild 8 20 44 
 
                                                   
530 Það mætti hugsa sér að ein til tvær rímur hafi verið kveðnar í hvert skipti sem kvæðamaður hóf upp 
raust sína, rétt eins og ef um sögukafla væri að ræða. Upprifjunin í mansöngvum hjálpar áheyrendum að 
muna það sem kveðið var um síðast. 
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Þegar vitað er um heildarfjölda erinda í hverri rímnagerð er hægt að bera saman 
hversu hratt sögunni vindur fram í þeim fimm rímum sem hafa verið gaumgæfðar. Þá 
er eðlilegast að skoða í hversu mörgum erindum rímnaskáld segir frá ákveðnum hluta 
sögunnar. Ekki er óeðlilegt að mælieiningin verði vísur/blaðsíður (í útgáfu ÍF) og er þá 
skoðað hvað það tekur rímnaskáldið margar vísur að segja frá efni einnar blaðsíðu. 
Þegar sú niðurstaða er fengin er augljóst að tilfinningin fyrir hinni hægu framvindu í 
Gr19 reyndist rétt.  
Framvinduhraði:531 
 Gr15 Gr17 Gr19 
Hraði  
Erindi rímu/bls. ÍF 

288 /33  = 8,7 485/86 = 5,6 448/36 = 12,4 

Hraði  
Erindi rímu/bls. ÍF 

478532/51 = 9,4 Ekki vitað533 Ekki vitað 

 
Það sem skýrir þennan mikla mun á hraða framvindunnar gæti einfaldlega verið ólíkur 
persónuleiki skáldanna; sumir fara sér hægt en aðrir eru snarir í snúningum, en einnig 
er vert að huga að ytri aðbúnaði þeirra sem ortu. Á 19. öld er aðgengi að pappír til að 
mynda orðið betra en nokkru sinni fyrr. Síst skal gera lítið úr elju og dugnaði skáldsins 
Magnúsar, en nauðsynlegt er að taka verkbeiðendur með inn í myndina og hugleiða 
hvort skáld hafi fengið borgað fyrir hverja blaðsíðu, hverja rímu eða hvert erindi. 
Getur verið að það hafi verið kostur að hafa rímur langar? Tryggði það mönnum betri 
dægradvöl á bæjunum og gerði þeim auðveldara að þreyja löng, dimm vetrarkvöld? 
 Þrátt fyrir það mikla rými sem Kolbeinn hefur undir mansöngva sína gengur 
honum hraðast að segja söguna af Gretti. Hann tekur einnig hraustlega á vísum Grettis 

sögu og gerir þeim ítarlegust skil af þeim skáldum sem hér eru borin saman, en það 
virðist ekki draga úr hraðanum. Leið hans til að segja sögu í rímu er snaggaraleg um 
leið og hann virðist trúr sögunni og heldur til að mynda ævinlega sama fjölda vísuorða 
og finna má í dróttkvæðri vísu Grettis sögu Ásmundarsonar. Þó að Magnús virðist gera 
slíkt hið sama, ef hann á annað borð gerir dróttkvæðri vísu skil, er úrtak vísna hér of 
lítið og tölurnar því ekki til að byggja á.  
 
 
 
 
 
                                                   
531 Mælieiningin á hraða hér sýnir hvað rímnaskáldið þarf að yrkja margar vísur til að segja frá efni sem 
samsvarar einni blaðsíðu í útgáfu Íslenzkra fornrita á Grettis sögu. Því fleiri vísur sem þarf, þeim mun 
hægari er framvinda rímunnar. Þannig sýnir hærri tala í töflunni minni hraða, öfugt við það sem við 
eigum að venjast í öðrum hraðamælingum. 
532 Hér hafa verið lögð saman öll erindi úr rímunum átta (í Rímnasafni I) sem ortar voru á 15. öld. 
533 Þessar upplýsingar verða á huldu um sinn. Til að hægt sé að hafa réttar tölur um erindafjölda í 
óútgefnum rímum þarf að skoða handrit síðustu 15 rímna í Gr17 og síðustu 39 rímna í Gr19. 
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Vísur í sögu og rímum:  
 Gr15 Gr17 Gr19 
Fjöldi vísna í 
rímu/sögu 

6/11 (54,5%) 11/20 (55%) 2/9 (22,2%) 

Fjöldi vísuorða  Ekki sami fjöldi 
vísuorða og í sögu 

Heldur fjölda 
vísuorða 

Heldur fjölda 
vísuorða 

Vísur auðkenndar í 
handriti? 

Ekki auðkenndar í 
hdr. 

Oftast auðkenndar 
í hdr. 

Ekki auðkenndar í 
hdr. 

 
Það sem skiptir máli varðandi úrvinnslu Magnúsar á vísum sögunnar er að hann 
virðist forðast þær. Eina vísan sem er endursamin í Gr19 er kynnt til sögunnar þannig 
að Grettir hafi hreytt ljóðum í föður sinn; „ljodum gat hann móte hreitt“ (Gr19 V 
60.4). Kolbeinn hefur gjarnan sama hátt á; lætur þess getið í einu vísuorði að næst 
komi vísa eftir Gretti (eða aðra): „oc visu quedur a þennan ha̋tt“ (II 40.4). 
Undantekning frá þessu er þó þegar Kolbeinn hefur heila vísu um að nú sé von á vísu 
(Gr17 III 65).  
 Segja má að strax í fyrstu rímu Gr17 sé ljóst hverjum tökum Kolbeinn kemur 
til með að taka efni Grettis sögu Ásmundarsonar. Í frásögninni af Gretti ungum er að 
finna fjölda orðatiltækja sem eiga að hafa hrotið af vörum Grettis og Kolbeinn gerir 
hverju og einu skil með því að hefja vísur sínar á þessum snjallyrðum. Hann er í 
samanburði við hin skáldin nýtnastur þegar kemur að fleygum orðum sögunnar: 
Snjallyrði í sögu og rímum: 
 Gr15 Gr17 Gr19 
Snjallyrði í 
rímum/sögu 

7/16 13/17 6/7 

Í fyrri eða seinni 
hluta vísu?  

Oftast í seinni 
hluta 

Oftast í fyrri hluta Ýmist í fyrri eða 
seinni hluta 

Orð rímnanna um 
snjallyrðin 

Snjallt mál (I 18.2) Orðskviður, máltök Orðtak 

 
Þegar kemur að því að bera saman bragarhætti þá sem skáldin velja að yrkja rímur 
sínar eftir er þetta niðurstaðan: 
Bragarhættir: 
 Gr15 Gr17 Gr19 

I Óbr. ferskeytt Óbr. ferskeytt Óbr. ferskeytt 
II Braghent, 

samrímað, 
frumhent 

Samhent 
og 
samhent m/klifun 

Stafhent (stuðlalag) 

III Stafhent (stuðlalag) Ferskeytt skáhent 
(fráhent) 

Stafhent 

IV Óbr. ferskeytt Stafhent (stuðlalag) Stuðlafall 

V Óbr. ferskeytt Ferskeytt frumhent Samhendur 
minnstu 

 
Það er vandasamt að fullyrða um aldur einstakra rímnahátta, vegna þess að þær rímur 
sem hafa varðveist gefa ekki heildarmynd frá liðnum öldum og gera verður ráð fyrir að 
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einhverjar rímur hafi glatast.534 Þeir bragarhættir sem Gr15 eru kveðnar undir eru allir 
þekktir rímnahættir úr rímum sem vitað er til að voru ortar á 14. eða 15. öld. 
Rímnahættir sem þekktir eru af elstu rímum eru: stafhent, samhent, skáhent, úrkast 
og braghent535. Þegar komið er fram á 17. öld, tímabilið þar sem Kolbeinn Jöklaraskáld 
yrkir rímur sínar, hafa komið til sögunnar dýrari hættir og má sjá að Kolbeinn nýtir 
sér ýmis afbrigði. Sömu sögu er að segja af Magnúsi, þótt hann virðist hafa minni 
smekk fyrir flóknum brag en skáldbróðir hans á 17. öld.  
 Þegar rýnt er í tölurnar sem fást með því að telja kenningar og heiti í hverri 
rímnagerð verður ljóst hversu kenningaglaður Magnús í Magnússkógum er við sína 
iðju. Kolbeinn virðist vera hæverskur í notkun skáldskaparmáls miðað við hliðstæðinga 
sína.  
Skáldmál: 
 Gr15 Gr17 Gr19 
Heiti 80  71  107 
Um hve mörg 
fyrirbæri? 

18 13 25 

Kenningar 200 188 333 
Um hve mörg 
fyrirbæri? 

24 30 30 

 
Tölurnar í töflunni gefa þó ekki nægilega góða mynd af notkun rímnahöfundanna á 
skáldamálinu vegna þess að fjöldi erinda í fyrstu fimm rímum hvers skálds er 
mismikill, eða frá 288‒485 erindi. Því væri nær að finna út hlutfallslega notkun 
skáldanna á heitum/erindi og kenningum/erindi. Það gæti hjálpað til við að átta sig á 
hversu títt höfundur nýtir sér þessi stílbrögð.  
Hlutfallsleg notkun skáldamáls: 
	  

Gr15 Gr17 Gr19 
Fjöldi erinda 288 485 448 
Hlutfall heita 6,1 6,7 4,1 
Hlutfall kenninga 1,4 2,7 1,4 
Hlutfall heita og 
kenninga samanl. 

1536 1,9 1 

 
Líkt og hér má sjá notar skáldið á 17. öld stílbrögðin kenningar og heiti nánast 
helmingi sjaldnar en skáldin frá 15. og 19. öld. Á meðan stílbragð kemur að jafnaði 
fyrir í hverju erindi Gr15 og Gr19 er stílbragð jafnaðarlega að finna í öðru hverju erindi 
Gr17. Hugsanlega á skýringin á þessum mismun sér rætur í einstaklingsbundnum 

                                                   
534 Vésteinn Ólason, Kveðskapur frá síðmiðöldum, 328.  
535 Ibid.  
536 Til að finna út hversu títt kenningar og heiti koma fyrir í rímum hinna mismunandi skálda hafa verið 
lögð saman öll heiti og allar kenningar. Þá er fengin samtala, sem deilt er í með fjölda erinda fyrstu 
fimm rímna hverrar rímnagerðar.  
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smekk frekar en algildri þróun.537 Þó er vert að minnast þess sem Finnur Jónsson 
skrifaði í bókmenntasögu sína í upphafi 20. aldar, að miðað við þá kenninganotkun 
sem átti eftir að einkenna rímur á 17. og 18. öld virtust kenningar notaðar í miklu hófi í 
eldri rímum.538 Hér virðist þessu öfugt farið; það er einmitt skáldið frá 17. öld sem 
notar kenningar sparlega miðað við skáldin á 15. og 19. öld. Þegar Finnur Jónsson 
skrifaði fyrrnefnda bókmenntasögu hafði hann líklega ekki gert könnun á hinni miklu 
öld rímnaskáldanna, 19. öldinni. Mætti gjarnan fara fram frekari rannsókn á notkun 
skáldamáls í fleiri rímum frá sömu öldum til að verða einhvers vísari um hvernig 
straumurinn í rímnamálinu lá frá 15.–19. aldar.539 Það sem að framan hefur verið talið 
bendir í aðra átt en þá sem almennt er haldið fram. 

9.3	   Samantekt	  

Að öllu samanlögðu er rímnaskáldskapurinn sem hér hefur verið skoðaður augljóslega 
af sömu grein bókmennta, og tilheyrir sömu hefð. En það er ekki þar með sagt að 
hefðin hafi tilheyrt sama þjóðfélagshópi allar þær aldir sem liðu frá því að ónefndur 
rímnahöfundur orti átta pantaðar rímur um Gretti á 15. öld og þar til ómenntaður 65 
gamall ára bóndi orti fjóra tugi rímna sem einnig var beðið um á fyrri hluta 19. aldar.  
 Hugsanlega hefur þessi rannsókn fært okkur nær því að skilja hvers vegna 
nýjar rímur voru sífelldlega ortar af sama söguefni. Hvert skáld tekur efnið sínum 
tökum. Þar spila mansöngvarnir ekki lítið hlutverk. Mansöngvarnir eru eins og 
nokkurs konar fréttaveitur með siðferðilegu, trúarlegu og heimspekilegu ívafi. 
Kolbeinn Grímsson orðar þetta beinlínis þannig að áður en „efnisſkra“ er sótt, þarf að 
horfa „med hugſkotz augum“ og sjá „hvornenn gengur lande aa“ (II 3). Þetta virðist 
Magnús í Magnússkógum einnig hafa í heiðri tveimur öldum síðar. 
 Rímurnar voru ekki ósnortnar af völdum trúarleiðtoga og siðbreytingu innan 
kirkjunnar, endurreisn fornra mennta, galdrafári og upplýsingu – að ógleymdri þeirri 
gagnrýni sem greinin hefur ævinlega búið við. Rímnahefðinni til lofs má segja að 
skáldin hafi verið í beinum tengslum við þá atburði sem höfðu áhrif á lífsviðurværi 
fólksins í landinu, hugmyndir sem voru á kreiki og breytingar sem urðu á 
tungumálinu, allt frá þróun málfræðinnar til útvíkkunar orðaforðans. Þankar þeirra 
voru svo ofnir saman við gamlar sögur, sem þjóðin virðist hafa þurft að fá sinn 
skammt af, rétt eins og feitmetispartinn lífsnauðsynlega.540 Þó virðast rímurnar einnig 
hafa verið geymslukista fyrir forneskju í máli hvar helsti útvörðurinn var skáldamálið 
                                                   
537 Björn K. Þórólfsson telur „kenningar fljótt hafa komist í öndvegi hjá rímnaskáldum“ en að það sé 
engu að síður persónubundið hversu áberandi kenninganotkun er í rímum. Björn K. Þórólfsson, Rímur 
fyrir 1600, 102–103. 
538 Finnur skrifar: „Hvad brugen af kenninger i de ældre rimer overhovedet angår, må det siges, at den i 
det hele er ret indskrænket i sammenligning med hvad der senere i det 17. og 18. årh.) bliver tilfældet.“ 
Finnur Jónsson, Litteraturs Historie II.2–III, 29. 
539 Minnt er á að þó að rannsókn Björn K. Þórólfssonar sé ítarleg og segi margt nytsamlegt um notkun 
skáldamáls í rímum nær hún aðeins til aldamótanna 1600. 
540 Bogi Benediktsson, Æfiágrip, 6–7.  
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sem virðist aldrei hafa misst tengsl við uppruna sinn. Skáldamálið breyttist þó og fékk 
lit af orðum sem námu land á Íslandi, sem ekki hljóma öll jafnupphafin og forna málið 
(sbr. ‘svoddan’ í Gr19 og ‘jakk’ í Gr17). Ljóst er að þegar á 15. öld gerir rímnaskáld sig 
sekt um að setja fram kenningar sem eru ofhlaðnar eða byggðar á misskilningi. Það 
gerðist einnig á öldunum sem komu á eftir. 
 Sennilegt er að rímur hafi verið orðnar fastari í sessi sem bókmenntir á 19. öld 
en var í upphafi rímnahefðarinnar, þegar lengd þeirra var enn svo takmörkuð að 
mögulega var hægt að muna rímnabálkinn og kveða bókarlaust. Sjálfstæði Kolbeins 
Grímssonar virðist í það minnsta meira en Magnúsar í Magnússkógum hvað varðar 
efnistök. Magnús virðist leitast við að segja söguna eins og hún er skrifuð og hafði 
verið prentuð. Á hinn bóginn er Kolbeinn hollari gullkornum sögunnar, bæði vísum 
hennar og málsháttum. Á 19. öld virðist einnig sem rímnaskáld hafi reynt að yrkja 
rímur eins og til var ætlast, með réttum skammti af heitum og kenningum, 
uppgerðarhógværð og kurteislegri tengingu við mönin í mansöngnum. Það er ekki úr 
vegi að ætla að greiður aðgangur að pappír og ritföngum hafi hleypt lífi í rímurnar, það 
er að segja látið þær vaxa að lengd og gert þær hversdagslegri en nokkru sinni fyrr og 
þar með „ófrjóar“. Það má líkja rímunum við músastofninn sem lifði í of miklum 
vellystingum og úrkynjaðist. Þannig var þessi sterka grein bókmenntanna orðin veik 
fyrir á 19. öld þegar menntamenn kepptust við að gagnrýna andleysi hennar. 

Rímur verða aldrei aftur hversdagslegar, en óskandi er að ítarlegar 
rímnarannsóknir færi fræðasamfélaginu upp í hendurnar ómetanleg gögn. Þannig 
mætti hugsanlega afhjúpa ráðgátuna um hinar ódrepandi íslensku rímur, sem virtust 
standa í stað, en löguðu sig þó svo auðmjúklega og fyrirhafnarlaust að þörfum 
Íslendinga að þorri þeirra áttaði sig ekki á að þeir þyrftu á nýjungum að halda fyrr en 
rímurnar voru allar og hinar löngu miðaldir liðnar. 
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Viðauki	  I:	  	  

Texti	  Grettisrímna	  (Gr15)	  úr	  Rímnasafni	  I	  

 
 

Hier hefr Grettis Rimvr.541 
Findes kun i Wolfenbüttel-rimehåndskriftet. 

 
I. 
 

1. Skil eg nu ei hve Skrimnis seims         43 
skelfir vili mic bidia 
vekia vpp Bodnar brosmu heims;           
betri er onnuʀ jdia.     

2. Fordum þotti eg falka kras,        
 forlog vnnv ad vendazt; 

sidan feck eg lygra las,      
lengi mvn sa endazt. 

3. Horfen giorezt at mestu mærd      
 mejdi fofnis bryggiv      
 se eg þvi litt vid liotri flærd 
 ok langri vndirhyggiu. 
4. Þvi mun hamingian hafna so 
 hræfa teina brioti,     
 gripa alla gledina fra, 
 en gefa honum angr j motj. 
5. Hormvlega er heimvʀenn spilltr 
 hygg eg þad mun standa, 
 margr finzt af velvm villtr 
 veitir nodrv granda.             
6. Hrodvrenn skal þar hefia nv,          44 
 honvm vill engi sinna, 
 Asmund setti aa Biargi bv; 
 bravt hann skiolldv stinna. 
7. Fiolmenne hiellt fleina Tyʀ,              
 feck hann heidr ok soma, 
 lydum þotti logmals skyʀ 
 lestir folldar droma.       
8. Seggium þotti j soknvm strangr 
 seima lvndr enn þydi; 
 hann var kendr hærvlangur 
 ok helt vel sina lydi. 
9. Asdis het sv avdar brik,       
 Asmund hafdi fengit; 
 fyrdvm þotti hvn frænda rik, 
 feck hann af þvi gengi. 
10. Atli nefndizt einnhver reckvʀ 
 arfi þeirra en þarfi, 
 badi þotti blidr ok þeckr,    
 bonda hollur j starfi. 
11. Attv þav sier annann svein, 
                                                   
541 Uppskrift þessi er gerð eftir prentaðri útgáfu Grettisrímna sem finna má í safnriti sem Finnur 
Jónsson gaf út í Rímnasafni I árið 1905. Uppskrift Finns er hvorki stafrétt, né er leyst úr böndum eða 
auðkennt hvar styttingar hefur verið að finna. Í neðanmálsgreinum og aftan við rímur er að finna ýmsar 
skýringar og leiðréttingar útgefandans.  
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 yngri var sa hoti; 
Grettir jafnan gunnvm mein 
giordi at fleina moti.  

12. Belldinn þotti j bernskv hann 
 beint til orda ok verka; 
 Asmund hirti eckj vm þann     
 orfa Þvnd en merka.        
13. Longum var hann j lyndi faʀ, 
 lek þo marga pretti; 
 j vppuexti ecki knaʀ, 
 elskadi modir Gretti. 
14. Andlit hans var einkar fritt,         45 
 avgvn væn at lita, 
 harit ravtt ok hardla sitt 
 aa hoskvm fleygi rita.            
15. Dyrar atti dætr tvær 
 dreingr ok snotin suinna; 
 gofgum monnum gipti hann þær, 
 giorir so bokin jnna. 
16. Blidr vpp at Biargi vex  
 briotvr orma valla;                
 fengit nodru galla.      
17. Asmund talar vid Grettj þat 
 „eigi seinn til ferda 
 vm heimgæs minar, haluren kvad, 
 hugsa muntv verda.“ 
18. Garpurenn svarar af godri slegt 
 glogt med mali sniollv: 
 litit verk ok lodrmannlegt    
 lizt mier þetta at ollv.“  
19. Waskvr svaradi uopna þollur,              
 var sa kænn vid geira, 
 „verttu j þessv verke hollvr, 
 virda skal þig meira.“ 
20. Lezt hann ongu lofa vm þat: 

„litit kann eg vinna;“ 
geck j burt ok glotti at 
ok geymdi fugla sinna. 

21. Fimtigi voru j flocki þær, 
 furdu reika vida; 
 Grettir eftir gengit fær; 
 giora nv stundir lida. 
22. Bagt vard sveine at safna þeim, 
 sin veg hver vill leita; 
 koma þær sialldan heilar heim; 
 helldur stirt kann veita. 
23. Stala Tyr, sem stendvr greint,         46 
 starfinn tok at leidaz; 
 kiuklingarner keifa seint, 
 kalli er buit at reidazt.      
24. For so enn at farandi lydr 
 fugla hitti davda; 
 Asmund gerdizt eigi þydr, 
 orkar sligt til nauda. 
25. Asmundi vard vndra leitt, 
 audinn tok at þverra, 
 „hefir þinn glopur gæsnar meitt, 
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 giorir þu jllt verra.“ 
26. Visu kvad þa uopna Þvndr     
 ok villdi þannig greina: 
 „halsinn þeira hristig sundr, 
 hirde eg litt vm eina.“ 
27. „Skalttv ei leingr skerda þær,“ 
 skyfer taladj randa,      
 „annat verkit verra fær, 
 vaskr lundur branda.“      
28. „Hier mvn verda at hætta aa 

hristir vænna glofa,             
 þann ma seia fleira fra 
 er fyser mart at profa.“ 
29. Bondinn seier, þa komit er kvelld 
 ok kvinnr lata rivka: 
 „bofinn skal mitt bak vid elld 
 badvm hondvm strivka. 
30. Helldr giorazt nv uerken vond, 
 vopna lundr enn diarfe.“     
 „Vist er þetta varmt vm hond 
 ok vesalla manna starfi.“ 
31. Optazt feck af elldi mak           47 
 alma Tyr en hardi;                
 Fafnir strykvr fodur sins bak 
 fast ok litit spardi. 
32. Hier kom enn at hausta tekur, 
 halurenn mun þat finna; 
 kappa næsta kladinn vekur, 
 hann kallcar þa vid Linna.   
33. „Vomurenn skalttv vỏttv slens   
 uislega af þer leggia;“ 
 briotr kuad sig brima fens                
 bernskv rad at eggia. 
34. Kall toc helldr at klora sier, 
 kominn var elldi næri; 
 „alldre er dvggan dvgr j þier,     
 dvelvr þu meir enn bæri.“ 
35. Ullar kamba Avglir sa 
 eigi litla standa; 
 halnvm færdi herdar aa; 
 horfezt nv til vanda. 
36. Eptir bakenv orfa meidur     
 ofan let kambin ganga; 
 bondin stock vpp bysna reidr, 
 bad sinn arfa fanga. 
37. Asmund greip vm storan staf, 
 stefnde þegar at Gretti; 
 halvren feck þaʀ ecki af, 

vndan fra eg hann settj     
38. Hvstrv kom til fyrda fliott 
 ok frette vm leiken þenna; 
 Fafnir ancar furdv skiott: 

„fadir minn vill mic brenna. 
39. Stundum fær af starfa last        48 
 styfir vnda skessv;                
 karle þottj eg klora fast, 
 kvnni hann jlla þessu.‟ 
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40. Brvdren talar vid blidan svein, 
 bles þa en af mode: 
 „finzt eigi med þier forsia nein, 
 frændi minn en gỏdi.“ 
41. Fatt var helldr vm fedga tal, 
 fleira þvrtj at jnna; 
 garpurenn seiir at Grettir skal 
 geyma hrossa sinna. 
42. „Hross er eitt,“ ed hetian kvad, 
 hirti sagdi varga, 
 „Kengalv ver kỏllvm þat, 
 kosti hefir hvn marga. 
43. Kengala er so vm vedvren vis, 
 hvn veit firi hrider sterkar, 
 hier firi skulv henni hallda pris 
 holda kindir merkar.       
44. Hleypur hvn snemma heima af jord, 
 hordvm vedrvm kvidir, 
 bragnar mega þa byrgia hiord, 
 bresta eigi hridir.“ 
45. Blidr ancar bavga Tyʀ,      
 bar sa sverd at vndvm; 

„brvgdiz hafa þo, bonden skyr, 
betri vonir stvndum. 

46. Varttu fyr vid vopna hark 
 ok villdir morgv spilla; 
 hver sem tecr aa merinni mark, 
 mvn þat reynazt jlla.“ 
47. Þann veg endizt þeira tal,        49 
 þegnvm líkar varla; 
 lyk eg aptvr lioda sal,     
 læt eg rimv falla. 
 
 

II. 
 
1.  Oʀda val j odar sal vill nv eigi vaxa, 

sidan gædir gridar faxa            
 gerdi at talga eydi saxa. 
2. Veiga gatt med vizkv matt kann at veita soma,            
 þat hefir ordit fyr at froma 
 frægvm riodi ylgiar bloma.  
3. Barv þeir firi bavga Eir beiskan kvida,        
 hefir þat dreifzt vm heiminn vida, 
 hardla seint mvn þetta lida. 
4. Lysig fatt j litlvm þatt af lindi hnossa,        
 seivm helldr af barv blossa 
 briot er for at geyma hrossa.     
5. Hrossin rak ok hrepti ei mak halurenn mætvr,   

kappinn bar opt kallda fætvr, 
Keingala stod aa altt til nætvr. 

6. Ofner vituʀ vti sitr eigi hræddr,               
 furdu litt var Fofnir klæddr, 
 ferliga var hann af kvlda mæddr. 
7. Þydur dreingr ef þann veg geingr þeinkir aa   
 maklig giolld skal merinne fa, 
 mætti vera hann giordi svo.      
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8. Morginn einn enn mæti sveinn er miog var kallt, 
 klæda lanit vard þa vallt, 
 vislega tok hann radit sniallt. 
9. I hesta hvs kom hetian fvs hreysti vendr 
 Keingala firi stalli stendr, 
 stvndum er hann vid hvecki kendr. 
10. Bavga Tyr ste blidvr ok hyr aa bakit aa henni,      50 
 hvassann fra eg hann hnifenn spenni, 

hans er von at meren kennj. 
11. Herdar skar med hnifi þar sem hardazt fær 
 bvrtv hud af bakenv flær, 
 benia tok at renna sær. 
12. Vakrinn feck af vænvm reck voda skeinv, 
 bakleingiv flær aptr j einv 
 allt aa lend med jarni hreinv. 
13. Brazt hun vidvr so bondans nidr af bakenv datt, 
 beit hun þegar ok bardi hratt, 
 bauga Tyr aa fætr spratt. 
14. Vpp aa hals rak eydir stals alla klara, 
 bleikala ecke beit en sara, 
 blodit rennr ofan aa nara. 
15. Brosti hinn er brogdin vinnvr beitir rita,       
 hvn vill æ til baksins bita; 
 bondi mvn sinn arfa vita. 
16. Dregr vpp mock en merin stock þvi miog var kallt 
 heim aa leid til hvssins allt; 
 hrodrar mvn þvi avkazt mallt.     
17. Bragda mann red byrgia rann ok beiglar heim; 
 hvstrv fagnar halnvm þeim, 
 hefzt nv tal med fedgvm tveim. 
18. Hetian kyrr at hrossvm spyrr: „þu herm þat Linne“; 
 Auglir svarar en orda suinnj: 
 „ỏll erv byrgd j hvsi jinne.“ 
19. „Byrgit hiord,‟ kvad bavga Niordr ok bidr ei fresta,  
 sveigir taladi siglv hesta:    
 „sizt mvn oss nv hridin bresta.“ 
20. Bondans rad vid bezta dad er bragnar hallda,       51 
 byrgia savdi briotar skiallda; 
 bvrtv lidr natten kallda. 
21. Biart var vedr þat bragna gledr, en bondans arfi 
 var þa sen at sinv starfi, 
 sveinnenn toc þa hross en diarfi. 
22. For þvi nær sem fyra gær j frosti hỏrdv, 
 hrossin ganga heim af jordv, 

hefr hann aa þeim sterka vordv.    
23. Margar nætr mygir lætr mens enn svinni    
 byrgia hiord j hvsvm jnne; 
 hriden kom þo ecki at sinne. 
24. Kappinn for med kesiv Þor til kapla sinna, 
 vill nu hvgsa vm verkin Linna, 
 verdr sligt so giorla jnna. 
25. A fakvm helldr Feniv melldrs fleygir sinvm:    
 „holld eru engi a hrossvm minvm, 
 hygg ek slikt af voldvm þinvm.“ 
26. Miog so geingur enn mæti dreingr at modr hesta: 
 „eigi mvnv þier bakholld bresta, 
 ber þu þol yfir kapla flesta.“ 
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27. Randa Tyr fra eg roskr ok skyr at reidi kenni, 
 bakleingian var bvrt af henni, 
 bavga fra eg þat lita spenni.  
28. Geira meidr geysi reidr Gretti sagdi: 

„þv munt þessv bella bragdi;“ 
brosti hinn j mot ok þagdi. 

29. Angur feck af vngnm reck alma Tyr;    
 hetian þegar til hvsa snyr, 
 hvstrv fagnar bonda skyr. 
30. „Seg þv til,“ kvad seima Bil, sveigir branda,       52 
 hvort at ganga verk at vanda 
 veitis ravdra orma sanda.“    
31. Wisu kvad ok villdi þat so vifi jnna: 
 „batnar sizt vm brogdin Linna,    
 belling skal nv eckj vinna.        
32. Hafa skal þann enn heimski mann,‟ kvad hrister fleina, 
 „visliga allann verre beina, 
 virda ma þat engi meina.“     
33. Gargan stod hia geira riod ok gullhlads selia:    
 „þa skal engi aa annann telia,    
 ecki giora mic verk ad dvelia.“   
34. Lidr stund en laufa Þvndr er lỏngvm far,   
 dreingivm þottj hann digr ok har, 
 Drakon giordiz fvrdv knar.             
35. Skil eg nv þat er skalldit kvad af skrymj letra,   
 eydir var þa orma setra     
 ordin fvllra þrettan vetra.               
36. Vngir menn er aller senn þar efla leika, 
 ætleg burt aa jsenn bleika     
 orfva meidar giordu at reika. 
37. Kappa val ur Vididal ok vænar sueitir 
 vikia ok þangad, er Vestrhop heitir, 
 vorv allir gvnnar teitir. 
38. Atle var med Augle þar ok ytar fleire, 
 holdar beita hvossvm geire, 
 hetivr finnazt valla meire.    
39. Avdvn het sa yta let firi eggium falla,        53 
 sa bar afl yfir seggi snialla 
 sveina j leiknvm þessa alla. 
40.  Garpuren bar yfir gunna þar sem gengv frettir, 
 arvm morgvm ellre enn Grettir; 
 ytvm beittj frænings stettir.    
41. Grettir hlaut, sa er giarn j þravt, vid garp at leika; 
 seggir giordv saman at reika; 
 sa mun afla vargi steika. 
42. Hnatt tre tok sa hreysti jok ok hnottin slo   
 geyse snart yfir Gretti flo, 

getit er hann mvni reidazt þo.     
43. Afrekx mann at epter rann er þa reidr, 
 þrifvr hnottin malma meidr, 
 miog so var hann j ferdvm greidr. 
44. Hyg eg rett, sem hafi þier frett at heiptar kenni; 
 færdi hann hnottinn fram j enne; 
 fell þa blod af orfa spennj. 
45. Audvn vill, þvi efnj eru jill, til Auglis sla;   
 vndir hoggit hliop hann þa; 
 horfa flestir leikinn aa. 
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46. Giordiz bratt vid grimdar matt sv gliman hord;  
oflin vorv eigi spord, 
Avdvn sotti bavga vord.  

47. Leikuren hardr litt var spardr af lvndi sverda, 
 ferlega toku fang at herda, 

falla mun þo annar verda. 
48. Lengir þrauvt, en Linne hlavt firi lesti at falla 
 hardla modvr Hafla spialla,     
 hygg eg Atla lika valla.   
49. Garpren villdi giarn j hilldj Gretti meida;       54 
 briotr giordi benia seida     

bragna þegar j svndr leida. 
50. Bessi villdi at briotar skylldu bellings sveita  
 sidan allir sattir heita, 

seggir giordv heim at leita.   
51. Nefnum hinn er hreysti vinnr ok hrotta beitir,    

Þorkell krafla þegninn heitir, 
þessi hefir þar godord vm sveitir. 

52. Fædir vargs er for til Biargs med fyrda svinna, 
 virdar hafa þar veizslu stinna, 
 villdi hann giarna mag sinn finna. 
53. Holda gledr þar heidri medr horna Vina;   
 þegnar tala vm þingreid sina, 
 þvrfti slikt so giorla at tina. 
54. „Atla lat“ seiir olldin kat, „med ytum rida, 
 halvrinn ma þa heima bida, 
 hann mvn verda frægr vida.“ 
55. „Avgler ma,“ kvad eyder þa, „med vmsia þinne  
 hallda upp svorum af hendi minni, ‟ 
 Hrimnis tals, „med vizkv sinni.“    
56. Bavga Tyr for blidvr ok skyr med beiti sverda; 
 Þorkell var þa fus til ferda, 
 frægir magar skilia verda. 
57. Þorkell reid sem liggur leid fra lesti teina; 
 svinnr hafdi sveigir fleina 
 sextigi manz ok tuttugu eina.  
58. Kappa sveit med kurteis heit koma til vida;     
 Tvidægru vill traustr rida 
 tiorgv hlynvʀ med recka frida. 
59. Ei skal leingr eflazt fengr asa tiggia;  
 aa Hellisfitivm holdar þiggia    
 hoskir nad ok foru at liggia. 
 
 

III. 
 

1. Fʀarids skal nv færa af stad         55  
fvndenn rett sem hetian bad;      
vanda ek ecki aa visvm hatt,     
verdr þar til orda fatt. 

2. Mvn ek þvi ecki mansong sla 
 merkeliga firi hringa Na, 
 þviat en kæna kogra Hlock 

kvnna mvn þess litla þock. 
3. Mæla þetta enu mætu vif, 
 mekta sitt med elsku lif, 
 ma sa engi mannsöng sla, 
 mest er horfinn æskv fra. 
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4. Vakta eg ecki vm Venris lat, 
 vifin kann at frygda kat; 
 greinvm helldr Gretti af, 
 gorpvm veitti Idia skraf.    
5. Waknar hann ok virda sveit, 
 villdi sidan fara j leit, 
 hestvm sinum hyggia at; 
 hversv mvn þeim veita þat. 
6. Garprinn fann sinn giarda hrein, 
 giorazt ma nv af þvi mein; 
 vnder kvidnvm sodvlinn sa; 
 seggvrenn villdi faknvm na. 
7. Sidan rettj sỏdvlinn þann, 
 sier nv þegar en vaske mann 
 vista malvrinn var þa bvrt; 

vida landz var þetta spvrt.    
8. Leita for hann þegar j stad 
 linna jardar langan dag     
 litt vill honvm nv ganga j hag 
 halin sa hann þar hlavpa at.    
9. „Skeggia kalla skatnar mic,         56 
 skiala eg ecki mart vid þig; 
 Þorkels bonda þingmann einn, 
 þikir eg ei til viga seinn.‟    
10. hristir sagdi hilldar blyss:     

„hefir eg næsta fengit slys;   
kall hefeʀ litit krasa val, 
kynliga feck eg skilzt vid mal.“ 

11. Ofnir kvad þat ærv brest: 
 „eindæmi ma kalla vest; 
 tyndr er einn veg malurinn minn, 
 ma sligt varazt j anad sinn. 
12. Leggivm saman ok leitvm tueir;“ 
 lofdaʀ foru vida þeir, 
 skyniar vm þat skiallda vidr, 
 Skegge lavt j monvm nidr. 
13. „Fantv nockut felagin godr;“ 
 fleina svarade þannig riodr: 
 „flyta skal eg ok fara hest,   
 fundit er mitt leidar nest.“ 
14. „Leggþu nidr ok lat mik sia, 
 litvm sidan badir aa,“ 
 mætr sagdi meidir gerda, 
 „mart kann odrv ligt at verda.“   
15. Briotr sagdi barv ess   
 bragna eigi þvrfa þess,   
 „ætla eg rett firi allt þitt skraf, 
 ecki skalttv fa hier af.“ 
16. Grettir þangat gengr at, 
 gaf sier ecki Skeggi vm þat; 
 hier kom enn þeir helldvst aa 
 hvorgi vílldi odrvm fa. 
17. Skiallda gygi Skeggi þrifvr,         57 
 skotnvm þotti hann eigi svifr; 
 hondum badum hio til Linna, 
 honvm mvn þetta litit vinna. 
18. Aoxar skaptit Ogliʀ greip, 
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 er sa kæn vid Hogna sveip;    
 optazt var honum aflit travst, 
 en vard Skeggi at lata lavst. 
19. Sidan hoggvr seima vidr, 

seggnvm trveg at minnkezt fridr,   
 oxin klyfr heila havdr,        
 hinn la þegar aa jordv daudr. 
20. Skilst hann þar vit heimskan hal, 
 hestin toc ok vista mal; 
 reid hann þa ok fyrda fann, 
 frettv þeir at Skeggia hann. 
21. „Hliop at Skeggia hamar troll eitt,    
 hardara þvrtj eigi neitt,  
 garpsens sneid þat heila helli, 
 hann la þegar daudr aa velli.“ 
22. „Undarleg vard atferd slik,“ 
 annzar þann veg þiodin rik, 
 travtt er þetta trolla plag 
 at taka so menn vm liosan dag.“ 
23. „Onnur mvnv hier efnj j,“ 
 anzar Þorkell bondi þvi, 
 „Grettir longum girnezt jllt, 
 garpsens hefer hann lifi spillt.“ 
24. Svinnr greindi seima Þor 
 seggivm allt hve med þeim for; 
 Þorkell vard nv þeygi styggr, 
 þanneg taladi menia Yggvr. 
25. „Bæta skal eg firi laufa lund         58 

ok leggia aa þat alla stvnd,“ 
sveigir mælti sofnis lada,    
„sekt þinni ma eg eckj rada.“ 

26. Ravsnar madrenn reid aa þing, 
 ravn miog var honum dadin kring; 
 bætti vig firi bavga meid,   
 bondinn riki aptr reid. 
27. Fofnir skylldi fvs j þravt 
 fara sekvr af landi braut 
 varla midr enn vetrna þria; 
 vill so domrenn falla aa. 
28. Her skal fyri herma þat 
 enn hofdingiarneʀ skildvzt at, 
 gilldan hof þa Grettir stein;    
 geysi micit var folldar bein.       
29. Ytar lofvdv afrex mann, 
 ollvm fanzt þa mikit vm hann; 
 vendv sidan virdar heim, 
 verdr þannen skilt med þeim. 
30. Haflidi nefnezt hiorfa Tyr,   
 helldr syndizt bondi skyr, 
 at Reydarfelli reckurenn bio, 

randir opt med skioma hio. 
31. I Hvitar osi Haflidi aa 
 hlunna dyr ok varning hia; 
 styris biorn vm streingium flaut;     
 styrimadr vill hallda j braut. 
32. Asmund kom þar Avgli j skip, 
 ecki var hann med blidv svip, 
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 kappa feck hann kost vm haf, 
 komst þar eigi med meira af.   
33. Grettir nv fra Biargi byzt,         59 
 bavga Tyr til ferdar snyzt; 
 Avglir bad sier Asmund fa 
 eitthvert vopn ad hallda aa. 
34. Hinn kvad onga þorf aa þvi, 
 þegnin sagdi hier firi nj; 
 faliga kvaddi hann fleina meid, 
 for þa Grettir sina leid. 
35. Asdis fylgir arfa sin,   
 okat var þa bavga Hlin,       
 „fatæklig er ferdin þin, 
 fær þv ecki af avdi min. 
36. Gefa vil eg þier Gillings elld,  
 glæstan snidr Hogna felld,    
 hvergi gefr j hoggi stad, 
 ef hraustir kappar reida þat. 
37. Fyrre bar þat fleina vidr, 
 fyrda lagdi at jordv nidr, 
 Jokvll en fræknj frændi þinn; 
 fær eigi betra hiallta linn.“    
38. Grettir tok þa gladr vid hior, 
 ganga kvad hann sier næsta j kior: 
 „betra er þetta enn barv glædr;“  
 blidliga þackar sinni mædr.   
39. Svanenn skilst vid sveinen hrygg, 
 seima þollin fogr ok dygg; 
 vitiar heim enn vopna rvdr 
 vende þadan aa heidar svdvr. 
40. Haflidi fagnar hringa meid, 
 hofdv þeir sig vt a skeid; 
 lofdar þegar at lægi gaf 

logdv skipinv vt aa haf. 
41. Undir bati bavga vidr         60 
 byzt hann vm ok lagdizt nidr; 
 þegninn vill eigi þiona neitt, 
 þat var monnum vndra leitt. 
42. Bardr hiet þar bvczu sveinn      
 beztr var sa skipmann einn; 
 væna atti veiga Gna, 
 var þa engj fegri enn sia. 
43. Ytar helldv vt um fles 

ok so svdr firi Reykianes; 
gylfrit vex enn godligt flavstr 
geck þa snart vm landit austr. 

44. Æ þui vex en ægis hreinn     
 eigi þotti j ferdvm seinn; 
 kiolren snidr kolgv bla, 
 kappar hvergi landit sia. 
45. Hier næst fa þeir hardan rett, 
 holdvm vanzt nv eigi slett; 
 olldin flest j avstri stendr, 
 ytar verda at reyna hendr. 
46. Skipit er legt en vedrit vott, 
 vard þvi folkit hardla mot; 
 gonsvdr ecki giordizt hægr,     
 gengr þetta nockvr dægr. 
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47. Fyrdar tolvdu Fofni vid, 
 flestir badv hann syna lid, 
 „kempan þickizt þv fvrdv from, 
 frem þv nv þinn skipmanzdom.“ 
48. Grettir svarar ok glotti at: 

„geysi vel ma kalla þat, 
þo at krypplingvm kneppist fingr;“   
kvidlingvnvm hann at þeim stingr. 

49. Austmenn verda jlla vid:         61 
„er þier betra at klappa vm kvid 
kvinnv Bardar, kogra meidr,     
ok kysa hana med litin heidr.“  

50. Haflidi talar vid Gretti gladr:   
 „gack til austrar listar madr 
 fyrr en sockvi siofar nadr;“ 
 seggrinn var til þessa hradr. 
51. Wirda spyr hvad vinna skal, 
 vard þa ecki mart vm tal;    
 „dyf þu byttvm darra vidr;“ 
 dreingrin for j austurinn nidr. 
52. Reckar fa til roskan mann, 

reyna skilldi sig vit hann; 
þessi en gilldi geira riodr 
geck fra avstri ok var þa modr. 

53. Þvi næst fara til þegnar tveir, 
 þreyttir fra eg at væri þeir; 
 foru þa til fiorir senn, 
 flestir voru kaskir menn. 
54. Ytar falla avstri fra, 
 einn veg skildizt hann vid þa; 
 alma spillir eys vid sey,   
 vpp var avsit þeira fley. 
55. Hier næst kemr blidr byr, 
 bvzan stod þa varla kyrr; 
 sigldv gladir vm sildar heim,      
 samþyckit var gott med þeim. 
56. Dreingir lofvdv Drakon mest, 
 dvgdi hann j þravtvm bezt; 
 at Svnnmæri seggi bar, 
 sa þeir ey firi stafne þar. 
57.  Ytar fengv ædi vedr,         62 
 ylmazt toc þa styriar bedvr,      
 skodda myrk en skeriott var,     
 skeidin vard at brottna þar. 
58. Eigi var þa olldin kat, 
 aller fengv komizt j bat, 
 flvttvst bratt af fiska lad, 
 fengv sidan landi nad. 
59. Seggir helldv svdr j land, 
 Seliv var þar eptir band; 
 Gvnnladar taki þier goma la,       
 ganga ætla eg þannveg fra. 
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IV. 
 

1. Blidri ma eg eigi bavga norn 
 bellings eikiv færa;      
 mitt er horfit hrodar korn, 
 hvat giorir slikt at kæra. 
2. Feck eg nockvrn fræda part    
 fyrr j æskv minne; 
 þann hefir grimmuzt gygiar art   
 gripid med jllzkv sinne. 
3. Horfen giorvzt eg heime vr,    
 hrygdin at mier kallaʀ 
 þvi hinv stæstv stolltar frvr    
 styggiazt vid mig allaʀ. 
4. Venus gaf þat efnit eitt 
 eydi frænings hlvnna;      
 þeim fa brvdir betra veitt, 
 blidv heimsens kvnna. 
5. Ei þvrtj at vndra sligt 
 eydir savdvngs spialla,    
 þo heidrs menn ok hoffolk rikt  

hatiz vid gamla kalla. 
6. Enn þo lydrinn leiti svidr         63 
 lavfa lvnd at pretta, 
 engi skylldi orfa vidr 
 angra sic firi þetta. 
7. Hvgsa ma þat hoskvr ok framr 
 hristeʀ ægis brika,             
 at sa en hæsti hlyrna gramvr    
 hann giorir alla lika. 
8. Þar skal Dains ed frida fley   
 færa aa mærdar stettir. 

Þa var kominn j Aramarsey   
 afrex madrenn Grettir. 
9. Þorfinnr atti Þvndar frv,     
 þyda hellt hann dreingi, 
 reckvrinn hafdi ravsnar bv, 

red sa eynne lengi. 
10. Gilldr bydr Gretti heim 
 greidir fetla linna;         
 var þa fatt med virdvm þeim; 
 villdi hann litit vinna. 
11. Fyre bio þar fadir hans Kar, 
 fyrda lagdi vndir; 
 Grettir var vid gvna far; 

giora nv lida stvndir. 
12. Eydir giordi Onars mey     
 elda brims at kanna;      
 Grettir jafnan geck vm ey, 
 giarn til smæri ranna. 
13. Bondi nockur bio þar nær, 
 bragnar Avdvn kalla, 
 aa Vindheimvm var vondr bær,   
 var hann þar dagana alla. 
14. Geta skal þess er gvnnvm þeim       64 
 giordi kært j ordum; 
 seggrinn kom þar silla heim,    
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 satv menn yfir bordvm. 
15. Eitthvert kvelld sem Ofnir sid    
 ætladi heim at renna, 
 leit hann elld hia laxa hlid 
 lagt aa nesinv brenna. 
16. Grettir spurdi Audvn at 
 ellris miclum voda;       
 „gef þier ecki garpr vm þat, 
 gack þv heim til nada.“  
17. Avglir kvezt þat ætla helldr –  
 „under rotaʀ grandi       
 mundi finazt Feniv melldr      
 fagr aa voru landj.“ 
18. „Stentr aa nesinv havgrinn har, 
 hvergi fiare midiv, 
 get eg hann byggi en gamlj Kar, 
 er galldra kvni jdiv.“ 
19. Avdvn seiir at engi mvn 
 yta þangat leita, 
 en þo holdar hafi aa grvn 
 hirdi hann bauga sveita. 
20. „Attj Kar (sem jnnti eg fyr) 
 einvm gardi at rada, 
 hans hefir grimmr galldra styr 
 gorpum komit j voda. 
21. Geck sa aptr ok gvnna drap 
 galldra kall hin leidi, 
 ytar fengv avra tap 
 firi jllvm bavga meidi.      
22. Rikare er nv seggivm sion.“         65 
 kvad sveigir bryniv flagda, 
 „alla hefir hann Odins kvon     
 vndir son sinn lagda. 
23. Enn þo silla setj vm land    
 seggir Þorfinz sniallir, 
 engvm vinnvr avlinn grand; 
 eru j nadum aller.“ 
24. „Eg skal hitta enn harda dravg, 
 er helldr greipar svelli; 
 badir skvlv vid bofans havg 
 briota nidr at velli.“ 
25. Avdvn bidr eigi fara þvi fram   
 fleygi eisv brvnna:    
 „Þorfinnr mvn þegnvm skam 
 firi þetta verkit kunna.“ 
26. Grettir kvezt þar gefa vm fatt 
 giarn aa fagrar dadir: 
 „finvzt þegar at faren er natt 
 ok forvm til havgsins badir.“ 
27. Mættvzt þeir at mornj dags 
 ok mintvzt orda sinna; 
 Grettir feck þa grvndar sax       
 ok giorir nv havgin vinna. 
28. Grefr hann lengi græna fold, 
 griot var vndir vida, 

trvliga rvddi hann torfi ok mold; 
tecvr nv dagr at lida. 
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29. Vasklega feck at vidunvm sott 
 veitir hardra spanga; 
 kappinn vill þo komin sie nott 
 kaskr j havginn ganga. 
30. Avdvn bidr eigi fara þvi fram       66 
 fleygi grafnings hlida:            
 „gack þv ecki j galldra rann, 
 giorvm til morgvns bida.“ 
31. „Seggvrinn skalltv svinnr ok knar 
 sitia ok geyma festi; 
 fvs er eg at finna Kar, 
 fvll vel plagar hann gesti.“ 
32. I galldra skolan girntizt hann, 
 giarn at leita at bavgi; 
 dolg aa stoli digran fann, 

davn var jllr j havgi. 
33. Fiplaʀ hann vm folann þa, 
 er flesta kvnni huecke; 
 so var myrt at matti sia 
 meidir rita ecki.     
34. Hetian vida vm havginn for  
 hia hiorva leidvm Vlli;     
 hitti sidan hestbein stor 
 ok hrvgv micla af gvlli. 
35. Bar til festar bavga raptr 
 biartan Dravpnis sveita;    
 dregr sic þegar at dravgnvm aptr, 
 diarfliga for at leita. 
36. Kempan storann kistil fann, 
 Kar stod vndir fotum; 
 Grettir red at gripa hann, 
 grimmr at fleina motum. 
37. Ætlar þegar at bera j bravt 
 briotr hardra randa;        
 fyrr mvn kappin koma j þravt 
 ok kenna styrkra handa. 
38. Þa var gripinn med grimdar hot        67 
 Grettir fast af dravgi, 
 reckrinn vard at rada j mot; 
 rimman ox j havgi. 
39. Greplega var sv gliman hord,     
 giorir nv sokn so langa; 
 oflin voru eigi spord; 
 vpp vard flest at ganga. 
40. Klypti hann vida kappans hold, 
 kann þat helldr at blana; 
 lokrinn stigr langt j molld, 
 leikrinn tok at grana. 
41. Hefir þann Grettir hyggiv stein, 
 hrædazt kvnni valla; 
 þa vard Kar vm klarsens bein 
 kynia leidr at falla. 
42. Hark var micid at heyra þa, 
 havgbven fallit attj, 
 Avdvn hleypr festi fra, 
 for sem hardaszt mattj. 
43. Garprinn liggr gavrnvm aa, 
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giarn var sa til viga, 
linda kerti Linni bra        
ok let aa halsinn hniga. 

44. Some hatt j svira gall, 
 sverdit þionar flagdi; 
 ennis tok þa af honum stall       
 ok aptr at þionum lagdi. 
45. Bar til festar frænings havdr      
 falv sotu lestir,               
 fann þa skiott at bondin blavdr 
 j bvrtv var fra festi. 
46. Halvren kom so havgnvm vr,       68 
 halar vpp streinginn harda; 
 flvtti med sier fafnis mvr       
 frækinn lvndr barda.        
47. Þegnin kom til Þorfinz heim, 
 þa sat hann yfir bordvm; 
 beint var ecki blitt med þeim, 
 bondi er stygvur j ordum. 
48. Eyder lætr Idia tal      
 vpp aa bordit falla 

jrpv sotu; avra val        
 ei ma litit kalla. 
49. Blidkazt hinn at brime hle     
 aa bordi litr standa: 
 „hver aa þetta hit fagra fe, 

þv færir oss til handa?“ 
50. Svaradi hinn ed syndizt blaʀ, 
 sa var hardr j pinvm, 
 „þat hefer fianden fadir þinn Kar 

fylt j havgi sinvm.“ 
51. Sidaz tok hann saxit eitt, 
 seggvr hin nadi af flagdi, 
 borit var ecki betra neitt, 
 aa bord firi Þorfinn lagdj. 
52. Visv kvad ok veik so at     
 veitir gylldra spanga: 
 „alldri skylldi ef ætti eg þat, 
 oss firr hendi ganga.“ 
53. „Eigi fær þv ættgrip minn,“ 
 anzar bondi þessv, 
 „fyrr en reyni eg roskleik þinn 
 reckur at odda messu.“ 
54. „Þeygi veit hver þvrfa ma        69 
 þegar en stundir lida;“ 

bondi geymdi bavga þa 
 bædi ok saxit frida. 
55. Geck til sætis garpvren stirdr 
 ok giordi litit drecka, 
 af monnum var hann þa meira virdr, 
 ok mælti fatt vid recka. 
56. Hitt er skyltt at herma nv 
 (ef halnvm væri ei bannat), 
 j Eilifsfirdj bvrdvgt bv    
 bondin attj annat. 
57. Þar vill dreingrenn drecka jol, 
 dyra hellt hann sveina, 



160 
 

 seggren let aa sildar bol       
 setia feriv eina. 
58. Þriatigi menn at bondi byr, 
 bodsmenn voru sotter; 
 hans var kvinna heima skyr 
 ok hennar frida dottir. 
59. Grettir var med gullhlads Gna       
 ok giordi fatt til þarfa; 
 fliodit hafdi fimm ok þria 
 frækna menn til starfa. 
60. Bondi hiellt j bvrtv gladr, 
 bratt mvn avkazt vandj; 
 seggir letv svnda nadr        
 svifa jnn at landi. 
61. Halren veittj horna flod      
 holda sveit med prydj; 
 veglig firi þeim veitzlan stod,   
 var hann þvi gladvr vid lydi     
62. Þorfinnr gaf þydr ok or        70 
 þegnvm ægis brima;            
 likar mier þo lyngva knor     
 losnj j svndr vm tima. 
 
 

V. 
 

1. Angrit dvelr mik arla ok sid, 
er þvi mest at vonvm, 
eigi byggizt ormvangs hlid      

 vpp af fornvm sponvm. 
2. Þat var fyr at hrepta eg helldr 
 hylli dyrra segia; 
 nv er þat hardr heiptar elldr, 
 holdar aa mic leggia. 
3. Hallazt af þeim heidr ok megt, 
 er hverfa nodrv grvndir;       
 nv hefig lopz542 j langri sekt     
 longvm verit vm stvndir. 
4. Virdar efldu vopna skak 
 ok velltv silki grvndir;        
 lvna hefir ok lindar þak  
 longvm komit þeim vndir. 
5. Heimrenn misiafnt holdvm tier, 
 hefir þat stadit so lengi; 
 finn eg rett at folnar mier 
 fyrda spect ok gengi. 
6. Odar hefeg ecki par 
 att j Gneipar vindi;     
 greinvm hitt at Grettir var    
 goins hia bediar lindi.     
7. Geck sa vt er gylfri tafn    
 giordi opt at veita,    
 fridan leit hann flædar hrafn     
 framan at landi beita. 
                                                   
542 Jón Þorkelsson taldi hugsanlegt að orðasambandið „lops í langri sekt“ merkti „sængeliggende“. Jón 
Þorkelsson, Om digtningen på Island, 211. 



161 
 

8. Halurinn leit aa Hækings jord,         71 
 hann vill vti bida,      
 þar var skiolldvm skipad vm bord,  
 skipit var steint so vida. 
9. Letu þeir at landi fley 
 ok logdv inn til navsta, 

trvdar stvcku tolf aa ey; 
tel eg þa alla hravsta. 

10. Briota vpp navst en barv vt 
 bondans karfa fridan, 
 flvttv skeid af fiska lvt     
 ok færdv j hvsit sidan. 
11. Ofnir gengr ofan at hle,      
 yta heilsar rika, 
 fretti þegar hver firi þeim se; 
 „fyrda sa eg ei slika.“ 
12. „Þorir er eg af þegnvm kendr, 
 þavmb er flestir kalla; 
 bar eg þar longvm blodgar hendr, 
 er bragnar vrdv at falla. 
13. Avgmvnd er minn lifri langr,      
 læzt hann fæstv kvida; 
 brestr oss eigi berserksgangr, 
 bilv vid alldri at strida.      
14. Er nv bondin heima hier?, 
 hann villdv ver finna; 
 ætti hann næsta jllt at mier, 
 ef þat mætti vinna.“ 
15. Hetian bvrt med holdvm for –  
 „helldr fatt er manna, 
 heima er nv hvstrv vor 
 hier med vngvm svanna. 
16. Vær skulum sitia saman vm jol,        72 
 firi seggivm vil eg þat greida; 
 vantar eigi orma bol        
 ok allt þat vili þier beida. 
17. Hamingjian mvn ydvr heidra mest,   
 þo holdar vili þat banna; 
 kappar mega nv kiosa vm flest, 
 komi þier heim til svanna.“ 
18. Gengv þeir aa gardinn heim 
 ok giordu jnn at vitia; 
 faliga vaʀ þa fagnat þeim, 

fliod j stofvnne sitia. 
19.  Fræning bidr at fallda skord     
 fylgi vilia sinvm: 
 „tigin skalttv tvinna jord 
 taka vid gestum þinvm. 
20. Brædr rioda benia kolf        
 ok bioda morgvm otta, 
 Þorir bondi ok þessir tolf 
 þic hafa heim vm sotta.“ 
21. Hvstrv giorir med harmi senn 
 halnvm at anza sniollvm: 
 „veit eg enga verre menn 
 vera j Noregi ollvm“.     
22. „Heidrs kvinnan, hvgsa vm þat 
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 sem hamingjian kann at veita; 
 byzt hann ydr j bonda stad, 

ber þer eigi at neita. 
23. Gior þier katt j Gridar þey,       
 gæfan mvn þic hefia; 
 Avgmundr vill ydra mey 
 arme sinvm vefia.“ 
24. Angvrit bitr aagætt vif,          73 
 anzar dygdvg kvinna: 
 „fyre vil eg lata lif   
 enn liotvm þiofvm sinna. 
25. Illskan þic til orda hvetr, 
 er þat fiare sanne; 
 bondin gaf þier bravd j vetur 
 beint sem frialsvm mannj.“ 
26. „Saka þv eigi seima briot,     
 Sagan iotna roma;     
 gongvm helldr gestum mot, 

ok giorum þeim allann soma. 
27. Eigi dvga nv ordin klok,“ 
 kvad eydir grafnings stræta;    
 vopn ok klædi af virdvm tok 
 ok villdi sialfr gæta. 
28. Seggivm skipar hann sætin j, 
 sa kann blitt at lata; 
 fliodin stvckv fram j þvi, 
 flestar tocv at grata. 
29. Kappinn lætr kost ok ol 
 koma aa bord firi sveina; 

þar er nog a vistvm vol, 
varla skortir beina. 

30. Ecki vætta brognvm brast,     
 bar hann þeim hornen storv, 
 sveinar tokv at svelgia fast; 
 sanlega þystir voru. 
31. Grettir einn var gvnnvm nær 
 ok giordi alla kata; 
 þegar at olit a fola fær, 
 ferliga taca at lata. 
32. Flotnar druckv fram a natt,         74 
 fæstir þangat vitia; 
 glopar tocv at grenia hatt 
 ok giora eigi kyrrir sitia. 
33. Gotna fretti Grvndar hængr,   
 giarn j styre voda: 
 „vili þier bondi vitia sængr, 
 vifin skulv ydr nada.“ 
34. Folinn sagdi firdr dad, 
 flestv þotti megna: 
 „þv skalt hafa firi þegnvm rad, 
 þat mvn likazt gegna.“ 
35. Gengr fram ok giordi j stad 
 grvndir seims at kalla:        
 „hvilum mega þær hallazt ad,   
 ed holda uilia spialla.“ 
36. Herda toku þa hrygdar klvt    
 hringa nornir þenna;      
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 Grettir med þeim gegnr vt 
 ok giorir nu mart at senna. 
37. Grettir talar vid geira Ull,      
 grimligt þotti hans ædi: 
 „ydr skal syna silfr ok gull, 
 sialig vopn ok klædi.“ 
38. Kappar fvndv klæda bvr, 
 kænir voru til viga; 
 hitta ma þar hraunþveings mur,    
 hatt er upp at stiga. 
39. Lavk hann vpp ok let þa jnn, 
 leikr er mikill aa sveinvm, 
 syna ma þar safala ok skinn 
 sett med dyrvm steinvm. 
40. Hafa þeir lios ok hvgsa vm,         75 
 hirzlvm lvka morgvm, 
 ærit syndizt skratta skrvm 
 skræfum þessvm orgum. 
41. Grettir lætr gilling aptr  

ok giordi at læsa sidan; 
 kom til bæiarens kesiv raptr      
 ok kallar svanna fridann. 
42. „Vifit, fa þv vopnin god 
 vig glaz þinga stefne,       
 vikingvnvm skal vekia blod, 
 veidar eru hier efni.“ 
43. Brvdren qvad hia bondans sæng 
 bryniv eina liggia, 
 ok þann frida fetla hæng,       
 „fyr villdir þv þiggia. 
44. Kelli taktv, kappinn bratt, 
 kæn at eli rita,       
 kroka spiot at Kar hefer att, 
 kann þat hellzt at bita.“ 
45. Kroka spiotit kappinn greip 
 Kialaz ok vermi halla;      
 þvi næst tok hann Solla sveip       
 ok setti aa ægis hialla.          
46. Var sa fus j vopna glam, 
 vitiar vt at sinne: 
 „Haleyger munu hreppa skamm    
 j hvsi vorv jnne.‟ 
47. Gorpum þotti Grettir seinn 
 ok giora til hvrdar vikia, 
 þa var las fyrir hvsi hreinn –  
 „halvrin vill oss svikia.“ 
48. Berserkirner brvtvzt vm fast,         76 
 bera þeir hugsvn stranga, 
 hlaupa aa so hvrdin brast, 
 hægt var vt at ganga. 
49. Þat ma verda ytvm angr, 
 ef þeir lifi hallda; 
 bratt kemr aa þa berserksgangr, 
 er brogdvm jllvm vallda. 
50. Ganga vt ok grenia vid,     
 so gall j hafvm fiollvm; 
 fyst kom Þorir fram aa rid 
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 af felogum sinvm ollum. 
51. Þynnill spiot aa Þori rak      
 þa med skiotum hætti; 
 oddrinn gengvr aptr vm bak 
 allt sem krokvm mætti. 
52. Þeygi gaf sig Þorir vid,     
 þann ma hetiu kalla; 
 oddrinn hliop j Ogmunz kvid, 
 ytar davdir falla. 
53. Hlavpa af ridinv hver sem gat  
 hinir ed eptir voru; 
 Grettir sotti gorpvm at 
 ok gaf þeim hoggin storu. 
54. Keppa stora kefsar fa,     
 kvnna hart at reida; 
 gilliga logdv Gretti aa    

ok giarna villdv hann meida. 
55. Saxi bregdr seggrinn þa, 
 sotti at þeim lengi; 
 bitr rett sem brygdi j snia, 
 baruzt sar aa dreingi. 
56. Berserkena j tvni tuo          77 
 tiorgv meidr felldj;              
 eigi synizt eggin slio, 
 af þeim hofvdin skelldi. 
57. Brognvm rennr benia lvt,      
 blodgir mega þeir heita; 
 fiorir kvomv fyrdar vt 
 ok forv Gretti veita. 
58. Holdar syndv hofligt megn, 
 hlavpa til med skvndan;  
 þegar Haleygir horfa j gegn, 
 hrockva hinir vndan. 
59. Sefring hoggvr en soknen vex,   
 særdi hann dreingi hrausta; 
 Fafnir hafdi þa fellda sex, 
 flydv hinir til navsta. 
60. Grettir eptir gengr at meir, 
 giorir nv sokn at herda; 
 jnn j navstit allir þeir 
 undan hrockva verda. 
61. Hoggvm mega þeir vixlazt vidvr, 

vilian skortir eigj; 
ætlig bezt at Balex nidr            
bedia kaupit hneigi.  
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Viðauki	  II:	  

	  Uppskrift	  Grettisrímna	  (Gr17)	  eftir	  AM	  611	  d	  4to	  

 
 

I. 
 

Rijmur Af Gretter sterka. 1. Rijma.  
 
1. Skĳrt mic orda ſkorter val,             1 r 

ad ſkemta menge fijnu, 
þo mun eg draga þagnar bal,543 
af þrætu sverde GmynuH  

2. Mier baud har544 af minne ſyn,     
megnid fornra dreggia, 
þui skal kveik J þundar vyn,   
ad þeſsu ſinnj leggia. 

3. Seint mun verda sodin til fulls, 
suptungs miỏdurinn þunne 
ſo runnar seims og gefner gulls 
glediast af þui kunne. 

4. Adur skallden Jnan lands 
utlendinga sogur, 
færdu uppa kuædakrans, 
kveiktist skemtan fỏgur.   

5. Øngvu ſydur orku nægd, 
Jslendingar baru 
hugarprijde og hreiſte frægd 
hilldar tioldinn ſkaru. 

6. Minnast þeirra morgum lyſt 
maklegt egi ſydur 
dyra hreiſte verka vyſt 
vor það ſkilldan bydur. 

7. Þeir med æru frægd og fremd  
fromdu verkinn ſtoru 
enn uid lige ſkamm nie skemd 
ſkifter aldrej GvoruH.     

8.  Þui uar eg bedinn af blijdum vin 
bragarens ydiu verka 
ad ſetia uppa ſonar din, 
ſỏguna af Gretter ſterka.    

9. Veit eg þui nu viska fűs,    
villde þetta ydia, 
ad ganga ſo J geita hűs  

 godrar ullar bidia.              
10. Odar ſmidur þo annar fir 

undan hafe hier geingid,  

                                                   
543 ‘Bal’ er hvorugkynsorð og merkir sverðslíður skv. Íslenskri orðabók, 86. 
544 Hér er vísað til Hárs, sem er eitt af heitum Óðins, sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 161. 
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greina ſkyr um glettu bir, 
gladde lyda Gmeinge.H 

11. Þo ſkifte eg þar ſem ſkyrde fra  
ſkalld med uiſku beirne, 
vanſied er nema verde þa,  
verre mærdin ſeinne. 

12. Umm ſinn þarf egi ad ſeigia af hanz,  
sidum nie hreyste hætte, 
þad kemur framm firir ſig til ſanns 
J ſogunar hvorium þættj. 

13. Mun þo hvorke fals nie flærd, 
funden hans J verkum 
viſka helldur og vogunar stærd 
uar med kappa ſterkum 

14. Hier med villda eg mein nie möd 
monnum auka eige 
þad þo ſyſt ad þrenning god 
þar uid ſtiggiast meige. 

15. Athugie ſpaker ordsqvid þann 
og truuirde ſijna 
eingin betur qvedur enn kann 
og kallse ei bernsku mijna    

16. Higner bæte um bodunar hver 
med blijdu leidrettanda 
enn leirſkallden ſem lyk eru mier 
lati J kirdum ſtanda. 

17. Sest eg under ſỏgunar liőd, 
ſo med fæſtum ordum, 
ſtorverkinn ad þilia þiöd, 
af þætte Gretterz fordum. 

18. Aſmundur brad ulfum hiö, 
auknafns hærulangur   
J Midfirde ad biarge biö, 
bondin orku ſtrangur. 

19. Rijkt uar bu og reiſuglegt 
recka þiente meinge, 
uinſæll madur veiter őtregd 
uel og þar med leinge. 

20. Aſdys hiet hanz eckta kon, 
allvæn hrijnga nanna 
Atle uar þeirra ellſte ſon, 
afbragd fleſtra manna. 

21. Gỏfuglegur gegn ſem hægur, 
gladur og hogvær tijdum,        
ſo uar hann ollum þegnum þægur, 
þar J bigdum vydGum.H 

22. Annar hiona ſon uar ſa,  
segger Gretter nefna, 
um afrek hanz og manndad ma   
malid leingra efna. 

23. Jtum þotte ungur og ſmar, 
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eckj dæll hia lydum, 
őþijdur og ordafa̋r 
oft med uerkum ſtrijdum. 

24. Vidgangurinn ſenn Mun ſiäst 
a ſogdum Malma ſpiller, 
modur nade miukri aſt  
enn midur fodurz GhilleH 

25. Kringlőtt aſja̋n kallmanz breid,    
krokt med freknur vijda 
raudhærdur um haukaheid545     
hermdist kempan frijda. 

26. Þeira dotter Þordys hiet, 
þijd vid goda vine,      
gilldum manne gifftaſt liet 
Glume Őſpakſsine. 

27. Ønnur Rannveig ytum þeck,          1 v 
efnid þar a ſtidur, 
Gamle hiet ſa Gullſkord feck, 
greindur vydlendingur.546 

28. Mæt þꜹ hielldu megtar bű, 
ad Melum J Ruta firde,    
Grijmur hiet ſa gullas bru,     
gat uid hrynga hirde. 

29. Glumur og Þordys gatu ſon, 
get eg hann Oſpak heita, 
þijd hvar biuggu þeſſj hiőn, 
þarf ej upp ad leita. 

30. Gretter biarge őlst upp a̋, 
Jnn til uetra 10,     
helldur nockud þroſkast þa, 
þegn med afle niju. 

31.  Aſmundur ſinn arfa bad, 
eitthvort verk ad ſtarfa. 
G(retter) ſagde greindu hvad,    
giora ſkal eg til þarGfaH 

32. Fadirinn GſagdjH547 firſt ſkalltu, 
fugla giæta minna, 
hangæſonum hugallt548 nu,   
hverzdaglega ſinna.  

33. Lited uerk og lodurmannlegt  
lyſt mier G(retter) tiȁde, 
efn þad vel enn egi trekt, 
aftur bondinn Jȁde. 

                                                   
545 „Haukr‟ er algengt í kenningum fyrir skip, en getur einnig verið hluti kenninga um huga, hugsun. 
Finnur Jónsson, Ordbog, 160. Í þessu samhengi gæti „haukaheið‟ verið kenning um höfuð.  
546 Í skýringum í útgáfu Íslenzkra fornrita frá 1936 á Grettis sögu er Gamli sagður „faðir Þórhalls 
Vínlendings‟ en ritháttur þessa viðurnefnis er misjafn eftir handritum og er „víðlendingur‟ ritháttur 
bæði AM 551 A 4to og AM 556 A 4to. Héðan í frá verður vísað til blaðsíðutals þessarar útgáfu Grettis 
sögu Ásmundarsonar, 101. 
547 Breytt úr „ſkalltu‟ sem er undirstrikað með brotalínu, til marks um að skrifari hafi misritað. 
548 Lýsingarorðið ‘hugall’ er um þann sem er athugull eða íhugull, skv. Íslenskri orðabók, 657. 
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34. Helldur batna mun þa mier, 
Malbragd ockar ſanna, 
50 uoru fuglar þeir    
og fiỏldj kiuklyngGanaH 

35. Efnj þetta under battſt, 
unge madur ad hlyda, 
hængiæſonum fillde faſt, 
framm ſo ſtunder lyda. 

36. Skommu ſijdar þottj þær, 
þverrækar ur ma̋ta   
og kinia ſeiner kiuklingar   
kallt tok ad þeim lata. 

37. Fỏru konur fundu þa, 
fugla litlu ſeirna, 
vængbrotner þeir uoru ad ſia 
verkad egi hreina. 

38. Kiuklyng margan hier og hvar, 
ur halslidonum undinn, 
litu ut um þorpin þar, 
þa uar hauſtud grundinn. 

39. Bonda lykade byſna ver, 
biſtur ſpurde G(retter)   
er þad ſatt ſem frett um fer, 
þu fugla af lijfe ſetter. 

40. Vard þa G(retter) vyſa laus, 
þa vorar eg þad giore,549 
af kiuklyngum ad hijda haus, 
og hinum þo elldre uæri. 

41. Ey ſkaltu þeim oftar ȁ, 
Aſm(undur) þa ſagde, 
beria ſo þeir falle fra, 
med folſku handar bragde. 

42. Veldur ſa er varer og ej,  
varnar G(retter) tiede, 
annad uerk þier eg til ſey 
Aſmund mæla riede. 

43. Sa veit fleyra er fær þad reint, 
uid fodur ſinn G(rettir) sagde, 
þu munt lata þetta geimt 
þar hinn Ja Gtil sagdjH 

44.  Bak mitt ſtriuka bert vid elld 
bauga ſkaltu lundur, 
þad mun hægt um hond eg held, 
hrynga ſverda þundur.   

45. Veſalmannlegt verk þad mier, 
virdist ungum manni, 
G(retter) þetta fremia fer    
for þa hauſt ad ranne. 

                                                   
549 Í sögunni segist Grettir, í 8. vísu, vinna verkið er vetrar: „þat gerik víst, es vetrar, vind ek hals á 
kjúklingum.‟ Grettis saga Ásmundarsonar, 37. 
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46. Hellſt var kall um holldſins þak, 
heitfeingur a buke, 
eggiar G(rette) ad ſitt bak, 
ỏraglegra striuke     

47. Dallur var J ſogdum ſal,   
sætur tȍ þar bruka,     
kallſins ⟨bak⟩550 um kvelld eitt ſkal,    
kiendur G(retter) ſtriuka.    

48. Reka Munt hliȍta allt hvad er,   
ord þau komu af bonda, 
flitt551J burtu ſlenid fra þier 
ſlæm mun ſkrædan vo[n]da. 

49. Ȍbilgiarnan eggia mann 
Jllt mun G(retter) s(agde) 
ullar kamba firir ſier fann 
oc fliott a hendur lagde. 

50. Upp og nidur ſo eimdist hriggur,   
otæpt liet þa ganga, 
kall uard odur og ſteitte ſtiggur 
staf vid G(retters) vanga. 

51. Hann ſkauſt undan hogge þvi, 
husfru kom J þeſſu 
birtuſt hennj brogdinn nij, 
af brjotj unda skeſſu. 

52. Jlla tokſt quad audar grund, 
ad þu þetta giorder, 
ofirirleitinn alla ſtund, 
ugger mic þu uerder. 

53. Egi laungu efter þad 
Aſm(undur) ried inna, 
G(retter) þu ſkalt geima J ſtad 
gilldra hroſsa minGnaH. 

54. Eyna hriſsu eg a þa,         2 r 
er Gingalu kalla, 
hirder ſu vys um uedra þra, 
og vatna gongur allar. 

55. Vyſ mun hrijd ef uill hun ej, 
vera ȁ Jardar haga, 
birg um nætur hrozz en heÿ, 
hvorgi ad þeim draga. 

56. Halltu þeim nordur ȁ halſinn frekt, 
 of hardan vetur ad leggur 
 kallt verk er þad kallmannlegt 

quad hinn Jngri ſeggur. 
57. Mun þad ȍrȁd meſt eg higg, 

a Merina trua neyna, 
viſsa eg ongvan vopna Jgg, 
v⟨er⟩da firr þad reina.  

                                                   
550 Sennilega vantar orðið „bak‟ í AM 611 d 4to, en það er að finna í handritinu Lbs 2323 4to. 
551 Í handriti er skrifað „flítt‟, en hugsanlega hefur skrifari ætlað að skrifa „ſlitt‟, sem passar betur við 
samhengi og stuðlasetningu erindisins. 
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58. Gre(tter) hroſsinn geima for, 
 geck ſo fram ad Jȍlum,    

fȁklæddur var falldaþȍr, 
enn fanner J ỏllum ſkiolum. 

59. Yfrid hardur veturinn var, 
vedur og froſtinn ſtoru, 
enn heſta moderin helldur sic þar, 
ſem hædſter grandar voru. 

60. Alldri var ſo illt ȁ þeim,   
eitt sinn þad til bæri, 
hun gengi firr til huſa heim,    
helldur enn dag ſett væri. 

61. Þȍtti G(retter) þetta leidt, 
 þvi hann kuldin pynde, 
 halurinn rȁdid huxar eitt,   

sem homlun nocra ſyndj. 
62. Med beittum knyfe J burtu ſkar 
 bakleingiuna alla, 

yfrid hier kiæl af þvi uar 
ſo utj þoldj valla. 

63. Kall til hriſsu kom ad ſia, 
quad ſo ſnemma Jnne 
vondra hrijda væntj þa, 
veniu efter ſinnj.    

64. Mællte G(retter) mannvit ſkauſt, 
 morgum beiter ſtala, 

ſem meira hafde ȁ menntum trꜹſt, 
enn merinn hun bleikala. 

65. Aſm(und) þetta undrar meſt, 
ej bra vedra falle, 
enn kyngala unde ueſt 
ute ȁ beitar hialle. 

66. Hann þreif faſt um hennar bak, 
 hun ſtod inſt hia ſtialle, 
 meren a stora ringe rak, 
 ſo riedj vid Aſa kaGllj.H552  
67. Fann hann bratt ad fleigin uar, 

hriggur fra lend a macka, 
ma̋lődur ſo mælltj ſtiggur, 
ma eg þad G(retter) þacka. 

68. Vid Aſ(mund) talade egtafru, 
allt þvi ſtilla villdj, 
G(retters) frænda geimſla nu, 
gagnlega reinast ſkilldj. 

69. Furdu uar med fedgum kallt, 
firir þui inna na̋dj, 

                                                   
552 Hugsanlega færi betur á að hafa rímorðið ‘falli’. Þó eru viðbrögð bæði hests og manns uppspuni 
rímnaskálds og ekki leiðbeiningu að fá úr sögunni, þar segir einungis: „Ásmundr strauk bakit á 
hrossinu, ok fylgði þar húðin; honum þótti undarligt, hví svá var orðit, og kvað Gretti þessu valda 
mundu.“ Grettis saga Ásmundarsonar, 41. 
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vinnur hann mier af odiggd allt, 
enn ongu heillaradj. 

70. Eij lieſt þetta ottast neitt, 
 upp tok bonde radid greitt, 

J riedj þann til hiardar manz, 
Er hier var komin til Jſlands. 

71. Kingalu liet kall af ſla̋, 
hun kemur ej meir uid frædj, 
villdj G(rettis) vaxa þa 
voxtur og orkan bædj. 

72. Viſsu hanz fa̋er virdar afl, 
 var þo glijminn eige, 

verkade helldur vyſna draf[l], 
vont þo nocrer ſeige. 

73. Á þeim ſveitum um þad bil, 
 őluſt upp eg ſeige, 

marger þar ſem mærdar ſpil, 
mal af leinger eige. 

74. Beſse uar ej trigdatregur, 
ad torfaſtodum til heima, 
gott ſkalld og ſo giorfuglegur, 
gegn a medal beima. 

75. Őmaga ſkalld var Oddur kendur, 
a Mel J midfirde, 
Audunn ber ſo hrꜹſtar hendur, 
honum ej Jafnad virdj. 

76. Aſgeyrs nefne eg arfa kalf, 
 og Þorvalld hanz broder, 

aller voru vid orfaþialf 
afreks kapar goder.  

77. Atle bar vid þegna þrek, 
þo frægaſtur bragna, 
koppum þeim J linde liek, 
leik med knette magna. 

78. Fyſtist þangd firda val, 
vr 4um na̋ndar ſveitum, 
knappan þegar knottin ſkal, 
knija handar ſtreitum. 

79. G(retter) þangad vaſkur veik, 
var hann þa 13an a̋ra, 
eiga ſkal vid Audunn leik 

  eider freiu ta̋ra.  
80. Audunn knottin ȁfram ſlȍ, 
 yfer G(retter) hærra, 
 reiddist hann vid þetta þo, 

og þotte ſitt hid ſmærra. 
81. Hart vid knette hende ſtack       2 v 
 J hialma froned ſendj, 
 Auduns firir J ene ſprack, 

af þvi heiptar kende   
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82. Med knattadrepunne kinſtrum ſlo,  
 kempan holldin frida, 
 hann hliop under hȍggid þo, 

hlaut ſo ⸝[fa]ll ad lyda⸜553    
83. Knie liet filgia quide ſem ma 
 knȁr þar Audunn leinge, 
 Atle og Beſse efndu þa, 
 adſtod G(retter) feinge. 
84. Þad vill eigi þorna grier, 

þeckiast ȁ þeim funde, 
hann quad þirfte ej holdar hier, 
ad hialpa ſier sem hundj. 

85. Þræll eirn hefner þegninn quad, 
þegar enn argur alldri 
vid Audun biȍ þo efter þad, 
oft yfer þickiu kalldri. 

86. Kvedid er ſtirt enn kent þo rangt, 
 komid vedur J ſvima,  
 nog mun þikia lydum langt, 
 lende hin firſta ryma. 

 
II. 

 
Ønnur Rijma Gretters. 

 
1. Ønnur verdur fundings fỏr 

feriann biria Roms ur vỏr,  
upp ſem ſetti al⟨ma⟩ bỏr, 
aframm vill ei ganga ſnỏr.   

2. Ut er runninn őma ſiőr, 
 allur þornar viſku kőr, 

Mannleg þianijng morg og ſtor, 
malma fra þvi ellder þór. 

3. Adur enn ſokt er efnisſkrä, 
annars þurfte firr ad gȁ, 
med hugſkotz augum horfa og ſia, 
hvornenn gengur lande aa. 

4. Jmindisleg umbreiting, 
 ordinn er um bigdar hrijng, 
 ſinn J aura ſafna bing, 
 ſier Ghvor girnest ormaling.H 
5. Jeg ſtod J leine um ſtund þar nær, 
 ſtolltar frűr vid rædduſt tvær, 

oſamþickar vrdu þær, 
uppa ſitt hvor radid ſlær. 

6. Natturann er næſta ſpillt, 
Nȁlega alltyd gengur villt, 
lieſt hun geta holldGid hillt, 
hlyda ſier þui væri ſkillt.H 

7. Gyrndar mæli ſtor ſagdiſt ſu, 
                                                   
553 Skrifað á spássíðu vinstra megin. Blað hefur verið skorið svo fremstu stafir hafa skorist af. 
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 ſinn hier vilia fella nu, 
med audlegdar auragru, 
og allra nægta maura bű. 

8. Samviſkann þar Mællte ȁ mȍt, 
 mier ſu virdiſt athofn liot, 

ad hruga ſaman Ggull ſem griȍt, 
gefur þad litla heilſubȍtH. 

9. Ef agirndar fioturinn felldur, 
 fotum þijnum leinge helldur, 

oſied er hvort einginn gelldur,   
avextenum rotinn velldur. 

10. Hin lieſt um þad hirda lytt, 
þo hennar væri athæfe ſtridt, 
heimenum ſie Jeg harla Gtytt 
ad huxa flȁtt enn mæla blidt.H 

11. Siadu þig vid þvj ſagdj hin, 
 þu ſiert ej under eirnum vin,   
 enn ad bake brixla dinn, 

banſett er þad flærdar ſkin. 
12. Fleira er vig enn vekia blod, 

vita ma̋ þad giorvoll þiod, 
tungu mordid fordaſt Gfrod 
firda ſveit og kvendin Riod.H   

13. J þo falle einhvor þann, 
 őgiỏrnïng ad helſla̋ mann, 
 ef mord vill fordast ſomanz ſann,  

ſamdægurs þvj lyſer hann. 
14. Kemur ſo firir ſig bodum og bot, 

bratt ſo verdur læknijng fliot, 
þo ſokinn ſindiſt Glydum liot,   
leiſeſt hann ur þeirre nȍt. 

15. Hinn ſem tydkar tungu mord,       3 r 
tekur ſijn valla aftur ord, 
vofa yfer ad hefndinn hord,    
hende ſijdar bauga niord. 

16. Þeirra ræda oflong er 
upp ad ſinne teikna hier, 
ſeſt eg vnder ſogunnar kver 
Gog ſeigie af þui ſem eftir fer.H 

17. Ma̋ til ſvara margur hier 
 mun þad kiærast hiarta þier, 

ſem tydaſt fram a tungu ber, 
til þeſsa og anſa fer. 

18. Bleſsud þrenning bue ſier, 
 bigdar veru i hiarta mier, 

enn til gamans GunnGum hier, 
G(retters) mal a bladenu erH 

19. Firre bragurinn fiell þar minn, 
firdar rejndu knattleikinn, 
hag um Gr(etter) huxar ſinn, 
hefnd ȁ Audunn fielle ſtinn. 
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20. Þorkell krafla vitur var, 
vatnsdælanna gode þar, 
gamall hofdinge gillGdur og ſnar, 
gegnd og ment yfer fleſta bar.H 

21. Burdugur reid til biargs J ſtad, 
 badum hionum þocknaſt þad, 
 hærulangur holdinn bad, 

ad higgia ſijnum orfum ad. 
22. Þork(ell) mælte þad lyſt mier, 

þegninn Atle luckist þier, 
bondinn quad hanz broder er, 
Gbeiſk efldur enn lindis þverH 

23. Ey lieſt yggur orma bings, 
firir elle veikur fær til þijngs, 
G(retter) ſkal quad geimer hrings, 
gegna malum almennings. 

24. Þu ſkallt räda Þorkell tier, 
til þijngs med honum reid G(retter), 
ſudur um heiGdi ferdin fer, 
fold ſu tvjdægra nefnd ſu er.H   

25. Til afanga var egi gott, 
ytar ridu dag og nȍtt,  
J fliotztungu ſo furdu ſkiött 
fijſte ad ſofa holda drȍtt. 

26. Beiſlum hleipte bauga þor, 
burt þa hver af ſijnum Jȍr, 
med ſodlum ganga Gſijdan for, 
ſeggia reidar dyrinn ſtor.H 

27. Lyder ſvafu lenge dags,   
lox um ſijder vakna ſtrax, 
heſta villdu hafa til taks, 
þeir hofdu tekid folldar fax.  

28. Þad uar ſudur um þetta ſkeid,  
 þannig hver ſkilldj lans heid,   
 allan koſt J alþijnGgis reid,   

Jnna ſier ſem long var leid.H 
29. Holdar ſvipuduſt heſtum ad, 

hofdu þeir af ſier ſnarad, 
malpokarner Mællt var þad, 
munde egi J vijſum ſtad.   

30. G(retter) fann ſinn giarda mar, 
garrps þo malurinn tijndur uar, 
giorla ſa Ghvar geck annar, 
glogt ſa ⸝Skegg⟨ia⟩⸜554  nafnid bar H    

31. Þegar var ſa J Þorkels fỏr, 
þeſs ſem hafde bigda kiỏr, 
ad vatz aſe vopna bỏr 
veitte morgum orma ſkỏr. 

32. G(retter) ſpurde þenan þa, 
                                                   
554 Leiðrétt úr „ſkecgia‟,  sem er undirritað í textanum, til marks um skrifaravillu. Leiðréttingin á 
spássíu er ekki heil, þar sem blaðið hefur verið skorið.  
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þegn ad hveriu væri ſa,555 
 malurinn Minn quad madurinn Gſa, 

mijnum ſodle er tijndur fra. 
33. Eyns nu dæmin allra veſt, 

anſir G(retter) fliȍtt um fleſt, 
minn ej helldur malurinn ſieſt, 
mun þuj rad uid leitum beſt.       3 v 

34. Skeggie mal i mȍnum fann,   
nu til laut og greip upp hann, 
a ſä G(retter) adburd þann 
yfrid ſkiott og þangad vann. 

35. G(retter) ſpurdi garpinn hvad, 
 greipſtu up i þessum ſtad, 

madurinn ſagdi minn var þad,   
malpoke sem Laut eg ad.    

36. Huerier vitna þad med þier,   
þa quad G(retter) ſijndu mier 
ſo mart Ødru ſamlykt er 
sa mun ſkijr ſem adgreiner. 

37.  Tok i mal og togudust ä, 
til ſijn villdu bäder nä, 
up nu Skiegge øxi bra, 
og til G(retters) giordj ſlä. 

38. Um ſkaptid gillda G(retter) greip, 
 garpz firir framan mundar ʀeip   
 hio ſa til med heifftar ſveip, 

heilaſal i ſundur kleip. 
39. Skeggi nidur daudur datt, 

enn dreingurinn hinn tők malin hratt, 
ſinn a heſt vid ſodul vatt, 
til ſelſkapſinnſ reid helldur glatt 

40. Skatnar ſoknudu ſkegia þratt, 
 enn ſkiallda lundur lyſte bratt, 
 vigenu ſem hann vann ſo gratt, 

og visu quedur a þennan hȁtt.  
41. Higg eg Skeggia hlipe ad,     vyſa 
 hamar troll mannz for ramma J ſtad, 

þeim hann gein yfer haus med hrad 
hard mint og lyGtt ſparnar ad.H 

42. Blod Rann mic grỏn grydar ȁ, 
brad firir ſtundu ȁdan Ja,    
vidureign þeirra var eg hia,    
vygtenna klꜹf enne þa. 

43. Heirdu menn hvad mælte hann, 
margur ſo til anſa vann, 
tofrad hafa trỏll ej mann, 
tecid um dag albia̋rtan. 

44. Þorkell mællte annat er 
 ur ad ra̋da huxast mier, 
                                                   
555 Hugsanlega er „ſa“ hér misritun fyrir „gá‟, sem passar betur við rím og samhengi erindisins. 
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 G(rettir) mann med heift nu hier 
hafa þann drepid arfa grier. 

45. Sagde G(retter) ſanna fra, 
 sem til hafde gengid þa, 

Þorkell tier eg mun og ma, 
male þessu bætur tia. 

46. Mier var liedur malma grier, 
mun eg þui honum ſem fiell nu hier,  
febæta ſem fullnægt er, 
frændum hans Gsem domur tier.H 

47. Godinn ſo uid G(retter) tier,  
 gior nu huort ſem lykar þier,   

ȁ hæl afttur ad hverfa hier, 
eda hallda fram til þyngs med mier 

48. G(retter) quad ad gȁ med beim  
 giordist þetta ut med þeim, 
 arfar ſkeggia ſintu ſeim, 

ſa uar bættur unnar Eym. 
49. G(retter) ſekur giordist þa, 
 garpurinn ſkillde lande fra 

vera utan vetur þria     
virdar logdu til þess Ja̋. 

50. Loginn ſlitu þijnge þar, 
 þadann urdu hófdingar 
 under ſledaaſe var  
 ad og mællt til ſkilnadar. 
51. Adur enn ſkillde olldin hrein, 
 ein þa G(retter) hof þar ſtein, 

ytar ſogdu ej annan Sveyn 
orka ſlikri hreiſtj grein.   

52. G(retters) haf er nefndur nu,  
nær medan varer fiolnerz fru, 
liggur hann þar þui sonn er ſu, 
ſagan af hal þad mals er bru 

53. Reid til Biargs og folk ſitt fann, 
 faderenn gaf ſier tæpt um hann, 
 mælte firir þeim a⸝ll lijtt ann⸜556    
 óeyrdar quad verda mann. 
54. Sỏgune vijkur ſudur um hiall, 

ſagt er ad bue under fiall, 
a̋ huijtarſijdu hoſkur kall, 
Haflide nefndur uitur og ſnGiallH 

55. Sa var tamur uid ſiglingar, 
ſeggur atte bilgiu mar, 
hafdur biorn557 ad hafner þar, 
J huijtarőſi feſtur uar. 

56. A birdinge med bonda þar, 
                                                   
556 Leiðrétting á spássíu. Breytt úr „allyttann‟. 
557 Orðið „hafdur‟ er hér lesið með fyrirvara. Gæti hugsanlega átt að vera „húfar biorn‟, sem væri 
kenning fyrir skip, en skv. Ordbog Finns Jónssonar er „húfa biorn‟ kenning fyrir skip. 
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Bardur madur nefndur uar,   
unga konu atte ſnar,    
ſem alla quennmann prijde bar. 

57. Á Haflida ytran fund     
 Aſm(undur) ſendi menn um ſtund, 

bad hann flitia a fiſka grund, 
fra ſier ſekan audar lund. 

58. Haflyde quadst ſo heyra tytt, 
hinn ſie madurinn ſtilltur lytt, 
enn firir malbragd ockar fritt, 
eg tek þetta radid nÿtt. 

59. Aſmu(ndur) vill unga mann, 
 audg⟨a⟩ lytt J ſkilnad þann,   
 leſt halfa liet lauſt uid hann, 

lyka vadmal klient ſem kann. 
60. Fodur ſinn bad ſa fleigde rỏnd, 
 fa ſier nocurt ſuerd J hỏnd, 

gomlum liek vm goma ſtrond,  
eg gef þier onguan hialta vond. 

61. Ogiort launa alldri krefur, 
 andſvar þessi ỏỏ(retter) hefr, 
 fedgar ſkilldu kiærleik kefur,  
 kiælan ſu ſem hiortum vefur. 
62. Marger ba̋du virdar uel, 
 veita honum a ſudar fiel, 
 enn hedan aftur heim a̋n viel, 

hina færre upp eg tel. 
63. Moder ſilgde malmagrier, 

mæt a leid og þanninn tier,   
uor ei frændj uirdist mier, 
vel af garde giordur er. 

64. Er þad meſt þu egi Neitt,        4 r 
 á þier hefur uopnit beitt, 

þess uit munt þu þurfa greitt, 
 þad hef eg tijtt I hug mier leitt. 
65. Undan ſkijckiu ſinni ſu, 
 ſaxe einu bregdur fru, 

vit garpinn talade gullas bru, 
G(retter) frændi eig þat nu. 

66. Jỏkull fodur fader minn, 
 fagrann atte benia linn, 

og vatnsdælanna hopur hinn 
harla sigurſæll og finn. 

67. Eig þad nu og allvel niőt, 
audar lundur þackar ſnöt, 

 ad þeſsarj gỏf er Þorfins bot,  
mier þike hun betri enn fofnirs Ggriot.H 

68. Allra uirtra Asdys bad, 
 arfa ſijnum og ſkilldu ad, 
 so reid G(retter) ſenn med hrad, 
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ſudur umm heide efter þad. 
69. Halurinn firre huorge beid, 

helldur enn ſu uar endud leid, 
ad hvijta̋rvollum hitte ſkeid, 
hun ſtod buinn vid laGxa heid.H 

70. Haflide tok uid halnum da̋tt, 
 hier næſt ſpir um fiarenz ma̋tt, 
 hvad gott hans væri gilldis ha̋tt, 
 G(reter) quad þa vijſu bratt. 
71. Higg eg biggid heiman hann,      vyſa    
 helldur audugan snaudan þann, 
 Blackþỏll ſem J burtu vann, 

ad biriar fa̋ke na̋ſkilldan. 
72. Eyrn ried fornan ordsqvid meſt, 
 audar norn hier ſanna um fleſt, 
 moder god er barna beſt, 

a blydra fridri gỏf þad ſieſt. 
73. Segger undu ſegl vid hun, 
 ſenn firir utan grænhollts tún, 
 kolgan þvode blacka brún, 

báru orms um ſyldar tún. 
74. Under ba̋te G(retter) greitt, 
 grőf ſier vann til hvïldar eitt, 

villdj egi vinna neitt, 
uar ſkipverium þetta leitt. 

75. Dreinger beiddu darra grier, 
 duga [ſem]558 þuj tæke kolna ſier, 

upp hann leit og ord þꜹ tier, 
er þad happ ef Gkroknj þier.H 

76. Miklu lykade monnum þa, 
 midur enn firr vid þann þar la̋, 

Haflidj deildj holdin a̋, 
ad hann vill ongva lidſemd lia̋. 

77. Ofan a þetta adra menn, 
J ordum ſma̋na plagar þo enn 
eg vil þu þo nocrar enn 
nijdvijſur mier digter ſenn. 

78. Ske ma̋ betri ſkatna lid, 
ſkűtyrd⟨i⟩ þijn une uid, 
G(retter) villde quædaklid, 
kueikia onguan med þann ſid.  

79. Aſm(undar) ſo arfe tier, 
allt er þetta nægſt hia̋ mier, 
Haflide ad þorna grier, 
þa ſo heirde ſialfur Gtier.H 

80. Þar quad G(retter) þennan brag, 
þa var annad æfe lag, 
Haflide drafla hafde plag, 
hvellur ad reidar felle um dag.       vyſa   

                                                   
558 Svo virðist sem orðið „ſem‟ hafi verið strikað út úr textanum til að halda réttum fjölda bragliða. 
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81. Haflide quadſt ei heidur ſinn, 
 hafa J vede mőtz vid hinn,    

Jllgiarnan med ord oſvinn, 
eckert gott a med þeim uinn. 

82. Minnunſt helldur gulls a̋ grier, 
grundar ſtord þa farinn er, 
mun ozz egi meiga ſem þier, 
madur ſo huor a knornum er. 

83. Skutyrdj hanz ſkemdarlig, 
 ſkada ozz egi helldur enn þic, 
 Haflide gek ad ſegg a̋ ſvig, 

og ſoddan orte vijſu ſtig. 
84. Vpp vr grof nu G(retter) ſtatt,   
 grefur knỏr hola voru hratt, 
 minſtu a̋ malid ſvanna ſatt, 

ſem hin godlata uid þic batt.      viſa  
85. Faſt hefur hrund ad hondum hier, 
 hỏrnauma ſu sꜹmad þier, 
 vill ꜹdſkord þu vid verder, 
 vyſt medann landid nidri er. 
86. Baugs var þessi bil til ſanns, 
 Ba̋rdar quinna ſtijre mannz, 

ſem G(retter) hafde af quennakrans, 
kiæra a hauke þꜹngla ranns. 

87. G(retter) vijſu giordj ſier, 
godrader upp ſtondum vier, 
þo rïde tijdum hrỏnnenn hier, 
hrunden under huarma ker. 

88. Veit eg lata uïf mun ver, 
ef uigg a̋ lig og ſtiornen hier, 
liſta trꜹſt þat liſtar er, 
lyder vinna ſo firir mier. 

89. Ogn geck a̋ til auſturz fỏr, 
 Jtar ſogdu malms vid þőr,    

litt mun vera þijn lidſemd ſtor, 
þo lỏdri flod yfer ſiglu Jőr. 

90. Munur er lide mannſinz ad, 
 mællt var adur G(retter) quad, 
 dỏfuduſt559 menn uid ſtarf i ſtad   

ſtampꜹſtur þeir nefndu þad. 
91. Eyn giek upp enn annar niður, 

Jtaſveitin G(retter) bidur, 
rein nu afl þitt vandavidur, 
ryk er ſagt þic orkann ſtidur. 

92. G(retter) ſlijku gegna lieſt,      4 v 
god mun rꜹn a̋ þessu beſt, 
ſijdan geingu tveir þad tieſt 

 til vid hann ad auſa meſt. 
                                                   
559 Líklegt er af samhengi að skrifari handrits hafi ætlað að skrifa „döſudust‟, í merkingunni þreyttust, 
sbr. Íslensk orðabók, 206. 
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93. Þar næſt fiorer foru af ſtad 
 framir og 8ta efter þad, 

vid alla bar hann ut olgu vad, 
vt ſo Juſu bilgiu nad. 

94. Sijdan ſkiftu menn um ma̋l, 
 mæltu eij til G(retters) ta̋l, 

vedrid bar þa ut um a̋l, 
yta þa ſem bentu ſta̋l. 

95.  Vm nőtt eyna biriar black, 
bar ſkers uppa nockurn klack, 
ſo allur botnen undan ſprack, 
inn þà dunde ſtraumſinz Jack. 

96. A bat einum bragna drőtt, 
 biargad gat ſier þessa nőtt,    
 uid lijtinn holma lentu fliőtt, 
 lomudu huorke holld nie þrőtt. 
97. Harla nærre Hamons ey,560 
 bolinn la þar leſte fley, 

Þorfinn nefne eg þornafley,561  
er þuij ſtirdj yggiar mey.   

98. Ka̋rſon uar ſa knier ſax, 
kappa liet ad morgne dags, 
ſækia ſem ſ ſtrax, 
ſo fiell allt til beſta lags. 

99. Þegar nu ſegger ſigldu fra, 
 sat þar G(retter) efter þa, 
 veitte bonda filge fa,    

for helldur um bæi ſma̋. 
100. Vindheima til vegu veit,    
 var þar bondans Audunn heit, 
 eitt huort kvolld uid annez reit, 

elldur brann þar G(retter) leit. 
101. Ef voru lande ytar a̋, 
 elld þann ſægie ſagdj hann þa, 
 firdar hielldu fie þar hia, 

forvitne mun þad ſia. 
102. Yfer ſagde Audunn ſars, 

allt fra haugnum gamla Kars, 
G(retter) bratt a boden, hars, 
var buinn ad leita freyu tars. 

103. Glugga á hauginn G(retter) braut, 
get eg þar ſie firir hondum þrꜹt, 
fara nidur med feſte hlꜹt, 
foru bad hennar giæta nꜹt.562 

104. Lꜹt uar mirk enn lykt őhrein, 
lundur gulls fann heſta bein, 

                                                   
560 Staðurinn er í sögunni nefndur Háramarsey. Grettis saga Ásmundarsonar, 56. 
561 Sennilega misritun fyrir ‘frey’. 
562 Sagan segir frá því að Grettir bað förunaut sinn um að gæta festarinnar. Grettis saga Ásmundarsonar, 
57. 
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ſtackſt þa vid hann ſtolsrond ein, 
ſterkum þiente hreiſtjgrein. 

105. Mann fann ſitia a̋ mjdium ſtol   
 mundar hagl og fofnis bol, 
 nog J kryngum daudan driől, 

var draugnum hia M rïnar ſol. 
106. Kiſtil fann hann fotum hiá, 
 fullan upp med greipar ſnia, 

fied bar allt til feſtar þá, 
firir beid Audunn ute hia. 

107. Utar um þegar G(retter) gieck, 
 gripid var faſt a hrꜹſtum reck, 

liet þa ſiarins lauſan ſeck, 
lꜹna fiſte þenan hreck. 

108. Graleg hofſt þar glijman eyn, 
G(retter) fiell um heſta bein, 
sig uid reiſte hreiſtinn hrein, 
enn haugbuinn ſeck þingra mein.  

109. Aftur a̋ bak ad dolgurinn datt, 
 dynkur hvellur heirdist hratt, 
 upp fra feſte Audunn ſpratt, 
 og heim hliop med ſinnj őglatt.    
110. Hio G(retter) ſem hreiſtj hlꜹt, 
 hofud af drꜹg med Jokuls nꜹt, 

nefenu ſtack J lenda lꜹt, 
og liſte þadann ad hallda braut. 

111. Til feſtar geck med fofnis blod,   
 fra uar hinn ſem hana ſtod 

handdrő ſig upp hetian frod, 
hnitte ſtreing J aura ſiod. 

112. Dro upp ſijdann hiellt ſo heim, 
halur ad Þorfins garde þeim, 
hitte under bordum beim, 
firir bondan Glagde flædar eimH    

113. Saxid goda ſeims firir niỏrd, 
ſijdast lagdj hann framm a bord, 
bondanz liettist bruna hord, 
þa brandurinn kom a̋ retta ſtord. 

114. Hnoſsid þetta þvi ad þar, 
 þeirra menia Gripur var 
 G(retter) ſagdj ſem til bar, 

ſuaradj aftur bondin ſnar. 
115. Ey mun þier J augum allt, 

ꜹkast hvad þu vinna ſkallt, 
ſeig mier nu med ſanleik ſniallt, 
ſaxid huar þu henter kallt.      

116. For eg J mirkuan fúa haug,    
faldan heim þar ſokte eg draug, 
ſax ſem vexer ſara lꜹg, 
og ſijdan hiriar fagrann baug. 
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117. Og ſkillde mier alldri dyr, 
 almur logandj hialma fir, 
 ur hende ganga unda yr 

Gef ætta eg þann J filſnum byrH 
118. Þa quad bonde þo med hægd,       5 r 

þu ſkalt þo med hreiſte nægd, 
adur ſo þijn ꜹkiſt frægd, 
ynſer563 bruka nocra ſlægd.     

119. Finnur tők vid fenu J ſtad, 
fengid hefdu eg alldri þad, 
ef fader minn væri fiorz J ſtad, 
feckſt þo ej hvad G(retter) bad. 

120. Ef liőda hlyder þulum þiőd, 
 þjőd mun ſtridum hafna mőd, 
 mőd af ſnÿda frædinn frod, 
 froder ſnïda lyder őd. 
 
 

III. 
 

Þridia G(retters) Riima 
 
1. Þridie Bragur þeige fagur, 

þagnar Bannar vallde, 
durnirs svartur dreggia partur  
drijfur vr mælſku GtialldeH 

2. Þo ſkallden hier þad vitum vier, 
vande mærd ad flietta, 
őnyt ſtrax er annarz dags, 
ydiu ſtarfid þetta. 

3. Þo mærd ſie ſkreitt med mærdum breitt, 
 ſo meige þar ſnilld a kalla, 

þegar ſo kemur hin 3e nemur  
þeckist aftur valla. 

4. Athugie þier hvad efter fer, 
 a ſem vilied hlijda, 
 fiarenz ra̋ og firda ſma̋n,   

fær oft ending ſtrida. 
5. Vareſt þiod um fiolnirs fliőd, 

frammgang ſinn ad lada, 
Jafnan ſier hvad annarz er, 
med őjafnade draga. 

6. Ofrijkid med yfer gangz ſid,   
 af illri röt er dreigid,    
 avoxt þann ſem meidir mann, 
 hefir margur af þui þeigid. 
7. Utlegd ſtrid fra lande og lid, 
 leſinn er þeim ſo breita, 

enn ſektar þra og hefnden ha̋, 

                                                   
563 Sennilega misritun fyrir „ymſer‟. 
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hinum er ad fỏr neita   
8. Er þvi ra̋d med ædſtri da̋d, 

ein og ſier hvad nægia,   
late ſier hvad laned er, 
og lyde ej þannenn plægia. 

9. Illur feingur æ forgeingur, 
 ey mun nidium ſtoda, 

er ſa ſelldur er þui velldur, 
 under ſtærri voda. 
10. Af er ſneitt ſo egi neitt 
 ytar ſkulj med rꜹngu, 
 girnast hier hvad annarz er, 

þad ⟨er⟩ vijſst firir laungu 
11. Helldur ſkal  higgiu sal, 

hvor godz ỏdrum unna,   
ackte grid og elſke frid,   
aller beſt ſem kunna. 

12. Þuilykt ra̋n, er þungur an, 
þeim ſem audin la̋ta, 
eckta fru ſem born og bu, 
beint J þennan ma̋ta 

13. Verra er þo uirdist mier, 
vyſt fra meynge frodu, 
þa ræntur er eirn ſa reinist hreirn,    
rickt ſæmdar godu. 

14. Þad mun ſart um ſinnid klart, 
 ſvijda ef ej kann verda, 

af ſier fært med heidri hrært, 
ſinn halz ma æru ſkerda. 

15. Dæmin ſlijk ma̋ reikna rijk, 
 ritud J letri vijda, 

upp þau ſkra ſinn tima og tia,  
mun tijmanz vegna bijda. 

16. Hitt ſem firr J falu bïr,     
 færda eg lyd til dæma, 

efter fer J őde hier, 
athuged folkid næma. 

17. Hvorſu vallt er hiőlid hallt, 
hinum ſem ſtollſt bruka, 
ofan af ſtol med allt ſitt hől, 
ymſer verda GadH riuka. 

18. Dræge þiőd ſier dæmen göd,  
enn da̋rlegum gior hafna, 

 Manſaung þver eg mun nu hier, 
malid ſog⸝unnar Jafna⸜ 

19. Hvarf þar odur, hialma riödur, 
hafde gull fra drꜹge,    
a̋ Þorfinz bord ber þiaſsa ord, 
þegn ur mirkvum hauge. 

20. Nytur Jall yfer noregs hjall,   
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nefndiſt sveirn hinn ſkyre, 
Hakonar mogur ſeigia Gſogur  
ſa var Eyriks hlyre.H 

21. Eyrikz mact hefur uppa lagt,       5 v 
ad utlegd ſkilldj falla, 
a holmgangs verk og hvorn berſerk, 
heima um Noreg alla. 

22. Þorfinnz rad med Jalle Ja̋d, 
 Jeg tel J þeim dome,   

ad ryma fra ſier recka þa,     
ſem ræntu menn J tőme. 

23. Tveir halendſker trꜹdlega mennſker, 
 tia̋d er brædur voru, 
 yfrid ſterker og berſerker, 

er med ra̋ne fóru. 
24. Þorer Þỏmb med dreiſse og drỏmb, 

digda firtur ſnille, 
hinn hanz brodur heiptar odur, 
het Ỏgmundur Jlle.  

25. Þorf(inns) trigd um breida bigd, 
bꜹd til Jolaveitſ⟨l⟩u,     

 J hliesfirde564 hringa hirde, 
 hafa bű til greidſlu. 
26. Virding ha̋ þar veitt þa, 

vinum briotar ſeima, 
enn husfru hyr og dotter ⟨dyr⟩,565    
diggvar ſatu heima.       

27. G(retter) var a̋ garde ſnar, 
gulls hia̋ hlydum efter,   
og huskallar ſem þientu þar, 
þræls til verka hnepter. 

28. Olldin ſa um ægin bla̋, 
adfangadag Jola, 
ein herſkeid ad eiunnj ſkreid, 
efld med hrꜹſta dőla. 

29. Skutan var med ſkiolldum þar, 
ſkorud a̋ millum ſtafna, 
ỏlldin ſu mun ætla nu, 
ad efla veide taGfnaH   

30. Greinder brædur ba̋ru ædur, 
beittu ad eyar frone, 

 10 berſerker trollzlega ſterker, 
tel eg þa under þiőne. 

31. Eyrn Þorf(innur) a̋tte  ſvinnur, 
 ỏlldu karfan breida, 

ſem 3o menn med þroſka ſenn, 
 þurftu a̋ æinn leida. 
32. Brædur framm þann giju gamm, 
                                                   
564 Staðurinn er „í Slysfirði‟, skv. Grettis sögu Ásmundarsonar, 62. 
565 Hér vantar rímorð á móti „hyr‟. Í Lbs. 2323 4to er rímorðið „dýr‟. 
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 giordu ur ſkodum draga, 
birding hinn þar ſettu ſinn, 
ſem þeim þottj haga. 

33. G(retter) rann og firda fann, 
fagnadj komu monnum, 
bꜹd ſo þeim til bæiar heim, 
bratt med dreingſkap ſonnum. 

34. Væri eg þier hann uid þa tier, 
 vyſt nu indællt þættj, 
 ad feta heim medan famennt er, 
 ef fiandſkap lꜹna ættj 
35. Hann talade fleſt ſem fontum beſt, 
 fiell til geds ad heira, 

allt ſie J hægd og olſinz nægd, 
eda huad liſter fleira. 

36. J ſtofu þa leidde og rett til reidde,  
reckum drick og fædu, 
Menia bru a̋ mællte nu  
micid honum i rædu.     

37. Enn hann bad hun őtt J ſtad, 
ordin ſlijk ej rædj, 
dragid þid helldur huad ſem gelldur,    
hratt vot af þeim klædj. 

38. Þorer bad nu þornz J ſtad, 
þỏll ej hrigder kenna, 
þú og dotter þijn J nőtt,    
þegn ſkulud fa ad ſpenna. 

39. Fliőtt ſkal allur frïdur oc ſniallur, 
 flockinn bæiar ſvanna, 
 af oz J nőtt med indis þrőtt, 
 afmorz pijlur kanna 
40. G(retter) quad eg kenne þad, 

kallmannlega heitid, 
þike mier þỏck a̋ þorna hlỏck, 
ad þiggia huad þier veited.   

41. Kvendin ut med ſorgar ſűt, 
 ſetnar grate og őtta, 
 enn þar gengu og glader fengu,   

G(retter) huor ſinn hr[o]tta.    
42. Taka hann firir trunadarmann 

tiaduſt aller kioſa, 
ſia̋e þier firir þessu hier, 
þegninn riedj ad gloſa. 

43. Egi ſenn þo alla menn, 
eg mier Jafna giore, 
getid er ſast hann afeingast, 
l til þeirra bere. 

44. Langt a kvỏlld drack lyda ỏlld, 
 lűner hvijlast villdu, 

G(retter) hatt nu kallar ka̋tt, 
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ad konurnar Ghatta ſkillduH 
45. Baugſkord hvor med ʙistri vỏr, 

bad firir G(retter) illa, 
ulſa þit uar þeirra krit, 
þrꜹtarlegt ad gilla. 

46. G(retter) bꜹd þeim bondanz aud,      6 r 
J burenu klæda ſina, 
þioden ſtor nu þangad for, 
a þyngin ſlijk ad blijna. 

47. G(retter) undan geck um ſtund, 
geſter efter runnu, 
ſijſt nu þeir hia ſaxa freir, 
ſia vid ollu kunnu. 

48. Þegar þeim minnſtur varinn vinſt, 
 J vijdu huſe og ſtoru, 

G(retter) brauſt J burtu og ſkauſt, 
bragnar efter voru. 

49. Heſpu la̋s firir hurdar ba̋z, 
halurinn rak med ſkindj, 
geck J bæ ſo ha̋tt med hæ, 
hropade auds a linde. 

50. Enn hun þorde ỏngvu orde, 
anſa brodda ſtefnj, 
virdist mier quad vopna grier, 
veidar ſie hier i efnj. 

51. Sieu hier vopn, þa ſettu a opn, 
 ſal þann J þꜹ ſtanda, 

talade nu vid tvinna bru,   
trauſter runnar branda 

52. Eru hier vijſt eg ueit þo ſyſt, 
 quad vif til hvorz þꜹ koma, 

ſijdar ma̋ þar ſeigia fra, 
ſuarade beiter ſkioma. 

53. Hia Þorfins ſæng ma hitta hæng, 
harla ſtorann finna, 
fa̋tt hefur Ka̋r ſo gamall og grar, 
geimer fetla GlinnaH 

54. Brinia og ſax er til þar ſtrax, 
talade lindinn duka, 
hialm og ſpiot greip hetian fliot, 
hann ſo ut nam GſtriukaH 

55. Geſtum þotte G(retter) fliott, 
ganga enn leinge dvelia, 
grunadi mart um pretta part, 
þo plỏgg ſie nog ad velia. 

56. Biugguſt til og brutu ur þil,   
 baruſt ſo a̋ ridid, 

berſerkzgangur bijſna ſtrangur, 
вỏls var komid a̋ lidid. 

57. Geck um bil þad G(retter) til, 
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og giorde ſpiot tvihenda, 
a Þorer midian þorf uar Jdian, 
þui nam fiodurinn venda.    

58. Honum J brioſt med hardan þiőſt, 
hinn Ỏgmundur ille, 
næſt þa geck ſa nꜹder feck, 
nein ſtod egi a millj 

59. G(retter) hratt a̋ lagid őlatt, 
 liddu up allt ad krỏkum, 
 þeir fengu nꜹd þui feigden GbaudH566  

til fi⟨o⟩lners badum hrokum    
60. 6 þa drap med durnirz ſkap,     
 dolga hetian trꜹſta, 
 enn heiften hliop med hark og őp,   

hafnar ofan til nꜹſta. 
61. Laufa þor uid laxakor, 
 lomdu þeir med a̋rum 
 enn ſo lauk þar iggiar brꜹt, 

aller fiellu af fa̋rum 
62. Sta̋la riodur ſtirdur og modur, 

ſtrꜹk þa heim til bigda, 
husfru blijd nam þacka þijd,   

 þegni m⟨e⟩gnid digda. 
63. Seima uid hun sialf bodid, 
 ſeiger allt meigi heita, 

ſem hann ſier til ſoma er, 
ſæmd ad þiggia og veita 

64. Jec þiciſt nu eins kuad þundur fleins, 
og þegar i giær mic ſmader, 
J flædar griőt uoru likinn liőt, 
logd med daprar GnaderH 

65. Viſu qued med uiſku tjed 
viga efter ſtarfid, 
hliodar ſu ſem herme eg nu, 
hlide mugurinn diarfe. 

66. Vier hofum 12 J grundar golf,     viſa 
gialfri nærri lagda, 
gunnellz runna ſeims uid ſunna, 
ſagdra minnast bragda    

67. Eyrn eg uann otrꜹdur þann, 
ollum bradan dauda, 
huor munu merk hia monnum verk, 
ef meta þa idiu trꜹda. 

68. Heim kom Finnur ſuanninn ſvinnur, 
ſagdj honum allt af lietta, 
greitt med ſann hvad G(retter) vann, 
glogt um ſtarfid þetta. 

69. Hann mun tia þad manninn ma 
megnis leinge reina, 

                                                   
566 Breytt úr „faſt‟, sem er undirstrikað í texta, til marks um skrifaravillu. 
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eda huar er halurinn ſnar, 
hirder ſpurde fleina.   

70. Huſfru tier hann heima er,      6 v 
hỏldin fann Þorfinnur, 
þackadi tytt med þægdum blitt, 
þeim er hreiſtj vinnur. 

71. Finnur tier eg þad mun þier, 
þegn firir hendur mæla, 

 sem fæſter menn fram ſelia ſenn, 
vid ſina vinena dæla. 

72. Eg uel ſæi ad þier læi, 
a lidveitſlu minnj, 
so nijtur þa þad nædj ad ſia, 
hvort nꜹdſin gegndj þinnj 

73. Þui alldri ma̋ eg adſtod þa, 
umbuna þier med lꜹnum 
ſtor nema diggur ſtala iggur, 
ſtandj i nocrum raunum. 

74. G(retter) frægd og fremda mægd, 
 feck af þessu verke, 

um Noregz lad var giorvallt gad, 
huad garpurGinn vann hin ſterke.H 

75. Bondi gaf þeim ſtalaſtaf,    
ſtirkum ſaxid goda, 
til HalogaLandz för ſa til ſanz, 
þa ſumarid kom til þioda. 

76. Þorkiell vitur J Salltey ſitur, 
ſa ſtod G(retter) beina, 
Biorn het madur a gardi gladur, 
gilldz um allt ad reina. 

77. Uid ſo bar um veturinn þar, 
veik ur ſijnu hijdi, 
bangſi ein til bota ſein, 
banade fie og Lijde. 

78. J hỏmrum ſiős er hijdis kős, 
og hættu einſtijg til gongu, 
urdin var ſo vnder þar, 
oſliett biarge ſtrỏngu 

79. Halkan ſkiot ef ſkrikade föt, 
ſkatnar ofan ſtúta, 
hordugur La þar hijdbiorn hia̋ 
hvorn dag i þeim ſkuta 

80. En um nætur főr a fætur, 
fie og menn ad deya, 
aungra grindur hurd nie hundur, 
hofdu neitt ad ſeija. 

81. Eina na̋tt firir biorn ſo bratt, 
 bigd ſijnist nafna ad finna, 

dijrid dimt nam greina grimt, 
giarnt til brada ſinna. 

82. Laufa vidur Lagdist nidur 
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leint vid ſtijgin tæpa, 
ofan a sic Liet urnis ſtig, 
ætla eg dvỏl þa hæpa. 

83. Briotur ſeſs vill bijda þess, 
Bangſi ofan rinne, 
nocra fiec hann niöſn af reck, 
nu ſvaf Lappinn ſtinne. 

84. Ur hijdi ried og hrammj med 
 hnickia af ſkilldj riedi, 

ofan hann datt firir biarge bratt 
enn biorn nu vakna ga̋dj. 

85. Komſt ä föt med hrædslu hó̋t 
 og hliöp ad bigdar inne, 

giordu menn þar gis ad ſenn 
garpz vard frægdin minni. 

86. Effter þad ſo enn bar ad, 
8 ſaman [foru]  
hijdbiornz þann ad hitta rann, 
beigader aller voru. 

87. Gr(etters) buk, þa geimdi miuk, 
god Lodkapan ſijda, 
Lagdi af ſier medan ſækia fer 
seggur ad dijre Gſtrijda.H 

88. Spiota Lag gec Lijtt i hag, 
þui Limſku dijrid kunni 
bijta af sier hvorn benia lier, 
baugz firir hvorium runni. 

89. Nu greip Biorn þad kapukorn, 
 kappinn af sier lagdj, 

hennj hratt J hidid bratt, 
hinn tok vid ad bragde. 

90. Ad ſier drő og um sic bio, 
og quadst G(retter) þetta, 
leggia upp langt med ſtridid ſtrangt, 
⟨þeir struku⟩567 þadan lietta.    

91. Hnoſnareim a hoſkum beim, 
 J honum for loſna villdj, 

mællte þa vid ſegge ſa, 
ad ſijn ej bijda ſkilldj.   

92. Honk J bra og hafde þa, 
handlegg ſijnum lickiu, 
J einſtig rann ſa afreksmann, 
þad aflar dyre þickiu. 

93. Hliőp upp dyr og hialmatyr, 
 med hrame liőſta giorde, 

þeim ſem fra uar biarge bla, 
bitur tru eg hann yrdj. 

94. Dreingur ſlő til  dyrs og hio, 
diarfur a̋ fotinn fremri, 

                                                   
567 þeir struku] ÷ AM 611d 4to. Svo Lbs 2323 4to. 
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orku fær ſo aftok lær, 
er ſa firir þui ſkemri 

95. Vill þa Biorn ſem grimd var giorn, 
 garp med heila fæte, 
 ſterkur ſla̋ enn ſtuddist a̋, 
 ſtaf med ofſa læte. 
96. Sa vard la̋gur bijſna ba̋gur, 

biorn ej um þad ugde, 
fiell af gang J G(retters) fang, 
gripa a̋ mot hann dugdj. 

97. Hiellſt af sier og uarge uer, 
ſo vid kom onguu næſta, 
aflraun þa quadſt ſeggurinn ſa, 
ſijnt hafa eyna ſtædſtu. 

98. Dirid hrauſt nu biſt um brꜹſt,       7 r 
 enn bil uard þrꜹngt ad ſtijma, 

billtaſt þar ſo bader tver, 
 firir biargid ofan i ſvima. 
99. vantar línu hér? 
 þvi kom firrj nidur, 

lomdust bein þar ſteittj a ſtein, 
enn ſtals vard hærra vidur. 

100. Greip þa ſtrax hid goda ſax, 
grimma dirid deidj, 
fann ſitt vitur felldar ſlitur, 
og főt af hramm ſem ſneiddj. 

101. J ſtofu hann geck ad ſterkum reck, 
ſtollter dreinger hlou, 
rifinn uar felldur hann þo helldur, 
hramz a̋ ſtífri ſliőu.568 

102. Bondanz fram a bordid hram, 
bar og yrkte quæde, 
einginn ſa þo yta a̋, 
audar lundj mædj.     

103. Oft kom beimur i hume heim,     viſa   
hræddur er einginn klæddi, 
sa hefur vætter virda hrædt, 
er vigſkord hamur þrædde. 

104. Enginn sa mic ſitia hia, 
 sijd þui Biarnar hyde, 

vr hellerzſkuta ullar ut, 
otra kom med pryde. 

105. Lyktast odur lidinn er hrodur, 
 um lytenn higner bæti, 

ſitie fliod og ſeggia þiod, 
med ſæmd og efter lætj. 

 
 
 

                                                   
568 Hugsanlega á að standa „hramz af dýri ſliőu‟. Það kemur heim og saman við söguna: „Hann setur nú 
upp á borðit þat er hann hafði hggvit af hramminum.“ Grettis saga Ásmundarsonar, 77. 
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IV. 
 
Fiorda Gretters Rïma 

 
1. Fiorda verdur frosta ſkeid, 
 ur fræda nauſte hrærd a leid, 
 framm um midin iggiar ꜹg, 
 utbuinn J lodins lꜹg 
2. Br[l]ỏtt569 J veige brecka er, 
 enn birdj þung a herdum mier    

þvi feta eg lỏngum furdu ſmatt, 
fram vill egi ganga bratt. 

3. Umm uglur nocrar rædiſt hier,   
ræke þiod til nota ſier, 
allt hvad æru ꜹka ma̋, 
enn oſidugum ſneida hia.    

4. Hallde menn ſo hægt af sier, 
hemſenz blijdan fallvollt er, 
velltist um þa varer minſt, 
vijda til þess dæme finſt 

5. Rꜹn er betri ad rætist god, 
 enn eda drafl med ſtoltum mod, 
 þvi mannordid er uppe um allt 

þo andar misse en holdid kallt 
6. J annan mata ætti hvor, 
 aſtunda þad bꜹga bỏr, 
 vina ſtodena verka ſier, 

þui vige trꜹſt hans reiknad er. 
7. Lijf ur hættu leiſta þeir, 
 lɪ̋da oft þad vitnast meir, 
 helldur enn kann i hrodra ſkra 
 hermast litlrj ſtundu a̋.  
8. Uiner og frændur veittu lid, 

virda keiptu oft i frid, 
ſporudu hvorke ord nie ꜹd, 
yta fieck ſa brat fra nꜹd 

9. Einkum ſkilldj eingin hier, 
of miog treiſta ſialfum ſier 
ad voga framar enn hæfer hof, 
a hreiſte ſinnar ordugt !prőfH 

10. Margur hefur þar kent af kallt, 
 þeir komu i þraut og fleigduſt hallt, 

segger miſtu sæmd og fed, 
ſumer lifid eirnin med    

11. Einkum tel þad itum ra̋d 
 ad þui fenge ſier hvor gad, 
 hvoria þeir binda hille vid, 
 heimurinn brukr ymſann vid.   
12. Alldrei hliſt af illum gőtt, 
                                                   
569 Skrifari hefur strikað yfir „l‟, sem er ofaukið. 
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 optast gefur þeim reinſlan vott, 
 vonda veidin ut ſier af, 
 avoxt hvorge finan gaf. 
13. Maltak gamallt manna er 
 mun þad og ſo reinast hier, 

okend uara folkid fie, 
firrir oft þo gliſleg ſie.   

14. Ad hlaupandj okendan  
 er forbodid ſier hvor mann, 
 inntaca ſem eingan ſkil, 
 a veit hinn þar hætte til. 
15. Morgum reinast mata i, 
 mun hier verda raun a þui, 

odurinn ſem efter fer,  
adur enn dvijn þad kunngiorer 

16. Hreckvis madur heillri borg,  
hefur oft komid i neid og ſorg, 
verda ma hier vitniſt eitt, 
vik eg þui til ſogunar greitt   

17. Vid uar ſkilid þar viſan reid, 
vita quadst Biorn ad þessa ſneid, 
G(retter) ſtinge greitt ad ſier, 
gramdist mioc og þanen tier. 

18. Hafe ſa eik af ỏdrum ſkefur,                7 v 
 enn kom tijd ſa hefnda krefur, 

Biorn og G(retter) þegnar þeir, 
 firir þrandheymſ minne hittust GtveirH 
19. Gillda viſu G(retter) quad, 

gaman mun morgum þikia þad, 
heira hvornin hliodar su, 
hann tok ſo til orda nu.     

20. Ygultanna eg unnid gat,      viſa 
 ordz liet a þui fordum pat, 
 feld reif hart af hollde hann 
 hugſtrijdur þo miog ſijdan. 
21. Bandz olle þui bolle þa,570     

balldur enn nu ſkal giallda fa, 
 opt þiciſt eg ei þar um, 
 all hælinn med kappmælum. 
22. Mælte Biorn og ſeiger oft ſie, 
 ſaker ſtærri bætar fe, 

anſade G(retter) allfa̋er, 
ofundar brogdin giordu mier. 

23. Eg vil helldur egi fe, 
af þier þiggia firir þad ſpie, 
bleide ord nu ber eg a þic 
ef beriast þorer ej vid mic.   

24. Nꜹdugur hlaut ad verda vid, 
                                                   
570 Hér virðist sem skolast hafi til vísuorð úr 21. vísu sögunnar, sem er á þessa leið: „baugs olle þui 
bellinn‟. Grettis saga Ásmundarsonar, 79. 



193 
 

veitist litil hefndar bid, 
G(retter) þreif ſitt goda ſax 
og garpinn hio til heliar ſtrax. 

25. G(retter) þegar til Þorfinz reid, 
þar i mille langt a ſkeid, 
ſvejrn Jall bonda ſækia liet, 
ſem eg fleiri verda get. 

26. Hierandj broder Biornz er nefndur, 
 biſtur kom firir Jall og ſtefndur, 
 bera quadst munde barma ſinn, 

i bꜹga ſiodj alldri hinn. 
27. Sat um þegnen ſagdur dr[e]ingur, 

ſa kom dagur ad G(retter) gengur, 
um gardz hlid eitt og grind fra drő, 
garpurinn honum a herdar ſlö. 

28. Hals ut under herda blad, 
hordum rendj benia nad, 
hinn ſnïſt uid og hrotta bra, 
ſo Hierandj daudur efter la̋. 

29. Jallinn ſtefndj þijng um þa, 
þo komuſt ſætter egi a̋, 
þui Þorf(inn) med ſæmdar ſid, 
ſijnde G(retter) Jafnan lid. 

30. Biornz og Hierandja broder þann,  
 bokin Gunnar nefner mann, 
 ſat um G(retter) ſa med heipt, 

ſoddan verdur fullu keipt.  
31. Dreingur er attj dra̋consflud, 
 drack eitt ſinn i nocurj bud, 
 ővart Gunnar inn þar rann, 
 alvopnadur uid 4da mann. 
32. G(retter) vopna greip þa til, 
 giorer a ſlijku bokinn ſkil, 
 ollum þessum æfi bann, 
 unnid gat um ſijder hann. 
33. Gr(etter) feck þa grid ej nein, 

getid er þess um Finn og ſtein571   
broder hanz og vinur þad var, 
voru þeir honum til adſtodar. 

34. Jall a ſokte faſt um fleſt, 
Finnur og Þorſtein vordust beſt, 
gridum ſo na̋dj geira raptur 
G(retter) for til Jſlands aftur 

35. So hefur G(retter) ſagt ad hann 
 ſig ut hielldi orugvann, 

til vijgs vid fleſta þegna þra, 
þa i leik þar ſkilldu gä. 

36. Feck i ſkagafirde na̋d, 
fridri hỏfn og geck a la̋d, 

                                                   
571 Hér er vísað til Þorsteinns drómundar Ásmundarsonar, bróður Grettis. 
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reid til biargs og fodur ſinn fann, 
fleſter nefna afrekz mann. 

37. Eckert hugdi ofært ſier, 
ungur þessj hialma grier, 

 um Audunar leika adur þar, 
 ur þa hlutur lægra bar. 
38. J ſteindum ſodli ſtirer valz, 

ſterkur reid til vÿdjdals, 
Audunar ſtadj hitti hann, 
hvad ſem ſijdar verda kann. 

39. Audunn heima egi ſat, 
upp til ſels ad ſækia mat, 
reiſt ſa hafde runnur dunz,    
vigd var ej þa grundinn tunz. 

40. Beiſlid toc i burt af iör, 
bijta hann um vollen for, 
geck til ſkala geira vidur, 
greitt og ſofa lagdist nidur.  

41. Audun flutte a eikum ſkir, 
og ofan tök vid bæiardir, 
hudkillrana harla ſnar, 
til huſa eirn i fange bar. 

42. Dimt firir augum dórs var briot, 
 enn dreingurinn hinn fram rettj fot, 

yfer um þvert ad Audunn datt, 
upp af killer Gbandid spratt.H 

43. Hann nam fregna hver er þar, 
hinn til ſagdj ſo ſem var, 
Audunn ſpir hvad erindid er, 
eg vil beriast G(retter) tier. 

44. Ad ſkirkiller Audunn lꜹt, 
 vpp greip hann og færdj a̋ brꜹt, 

framan i G(retters) fangid allt, 
furdu hast og talade ſniallt. 

45. Tak þu ſem er til þijn rett, 
 tel eg nu fielle huorugum liett, 
 þar radist a̋ med ramleiks ha̋tt, 

reindu bædj brogd og ma̋tt. 
46. Ludust bader Leikz i þraut,      8 r 

ad Liktum Aud(unn) falla hlaut, 
wopn þo øll af G(retter) gilldur, 
gagn G[ſleit Aud(unn) hreiſti filldur]H572 

47. Knudust þeir med knefum faſt, 
 kappinn hvorugan aflid brast, 
 datt þui næſt J dijnkur hardur, 

dreingium þotti ſkialfa gardur. 
48. Þriflegur giec Jnn þegn i ſtad, 

þo ſnudugt og þar færdist ad, 
kirtli raudum klæddur uar, 

                                                   
572 Skrifað er á spássíu að ofan, sem skorið hefur verið af svo vantar efri hluta á stafi. 
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kappinn heirdj um fang þar. 
49. Hvad er i ſkäla halurinn quad, 
 hier er G(retter) hvor ſpir ad, 
 Bardj nefndur geira grier, 
 Guðmundsſ(on) eg kiendur er. 
50. Hvad ertu hier hafast ad, 
 halurin Barde mæltj þad, 
 gaman Leika menn nu ä, 

vid Aud(unn) ſagdi Gr(etter) þä. 
51. Upp þu ſtanda Aud(unn) Lät, 
 anſade Bardj þo med gat, 
 til Lokunnar ſeilist margur madur, 
 mioc vm hond quad G(retter) hradur. 
52. Jggur ſkiőma up þa gaf, 
 ä ad beria ſtäla ſtaf, 

Bardi ſætti bäda tvo, 
bauga Lundar ſkilldu ſo 

53. Um vorid effter uetrar rijng, 
virdar Logdu heſta þijng, 
a Länga fit J Reikiar reit, 
reiſtj þangad hollda ſveit. 

54. Atli a biarge átti þann, 
einn Liettfeta mőlitan, 
af kijngalu var kominn ſä, 
kỏlludu fedgar mæter ä 

55. Kormakur og Þorgijlz þeir, 
 þar fra melum bader tveir, 
 brunan ättu beiſla mar, 

beſt færer til vijgſinz þar. 
56. Gr(etter) ſpurdj Atla ad, 
 ef ſo hann villdj þiggia þad,   
 hans hia̋ ſtædi heſti hann, 
 hinn ſo afftur anſa vann 
57. Vertu þa um verknad þinn, 
 velſtilltur nu frændj minn, 

giallj þa ſialfer Gr(etter) quad,   
of giora þeir nocurn öJafnad 

58. Omaga ſkälld nu Oddur for, 
 ad etia hinna brædra Jőr, 
 hroſs voru bundin backa á, 
 enn bijſna diupur hilur hia 
59. Tijdum bituſt fakar faſt, 
 filgdi Oddur ad um haſt, 

Gr(etter) handa hefiast Liet, 
hier nu sem eg ſijdar giet. 

60. Annari mund i taglid tok 
tijtt med hinnj ſtafinn ſkök, 
sem med keirdj bitilz black, 
bratt mun verda a Leikum GſkackH 

61. Oddur þa med Øngva þack, 
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Atla heſt af tỏkum ſtack, 
og a Gr(etters) axlar gard, 
undan hlaupa holldid vard 

62. J þui riſu heſtar hatt, 
hliop þa Gr(etter) ſo til bratt, 
under hỏm a ſijnum ſialfz, 
ſodla hunde orku ſria̋lz 

63. Annari hendj Oddz i hlid, 
 Øfugt stack hann ſtafnum vid, 
 so rifin ſundur þriktust þriu, 
 þegnen hraut J Laxa bru 
64. Hestar Oddz og hroſsin Øll, 
 hopudu fram a birtijngz voll, 

dreingurinn var ſo dreiginn til Lands, 
 daprast hỏfdu kraftar hans. 
65. So hefur Gr(etter) ſagt ad hann, 
 sic vel hielldj oruggan, 
 til vijgz vid fleſta þegna þria, 
 þa i Leik þeir ſkilldu gä 
66. Enn oreindri orku ad, 

ei firir fiőrum flya ur ſtad, 
þui einz fleire hỏgg vid ha̋, 
ef hendur ſijnar veria a̋. 

67. Þorhall Grimſs(on) birter bök, 
 er bigdar veru ad ſier tök, 

J forſælu ſogrum dal, 
 fiỏlꜹdugan greina ſkal. 
68. Ad marga ſmala madur hann feck, 

þar mæltu aller vondum hreck, 
meyns ovætter myrtu þa, 
ſo madur komſt einginn lifs þar fra. 

69. Glamur hiet ein gilldur mann, 
 getur svyþiőd ættadan, 

micill og ſterkur orfa iggur   
illiligur og lindis ſtiggur.   

70. Undarlega var aulinn ſkaftur, 
yferbrag og limna kraptur, 
opin eigdur med ulfgratt har, 
ohæfur firir meyar ſma̋r. 

71. Eij lieſt þetta ottast neitt, 
 upp tok bonde radid greitt, 

hann riedj þann til hiardar mannz, 
er hier var kominn til Jſlands. 

72. Dimmraddadur med digra rꜹſt, 
dolgurinn þegar talid trꜹſt, 
hiordin fram J flocka for, 
og fældist þessj hlioden ſtőr. 

73. Til kirkiu alldri kom eitt ſinn, 
koppum þőttj hann oſuïfinn, 
trulaus ſtifur illur ꜹmur, 
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ollum leidur var ſa rꜹmur. 
74. Adfangadag ſem in geck dagur, 

adur enn Jola birtist hagur, 
upp ſtod Gla(mur) a̋rla þa, 
og quadſt vilia mat ſinn fa. 

75. Kvad huſfreia kinia bratt,      8 v 
kristnir þann hafa ei ha̋tt, 
ad matast þennan dyra dag, 
dꜹflegt er þitt bragda lag. 

76. Hann quadst vilia hafa ſinn koſt 
hratt enn onguar refiar liőſt, 
vifid mælltj viſt mun þier, 
veita i dag nu illa hier. 

77. Fȯlinn ſeiger fliőtt med hrad, 
 fa ſkuli hann ſier mat i ſtad, 
 ef verda ſkal ei verra af, 
 vifid honum ſo fædu gaf. 
78. Guſtillur hann geck þa̋ ut, 
 geiſt var vedur med drijfu lút, 
 mirkva hridin gꜹs a̋ grimm, 
 giordist lijka nottin dimm. 
79. Kom ei Glamur quolld þad heim, 

kappar giordu leit ad þeim, 
effter tyder a̋rla dags, 
ólundprudum beitir ſax. 

80. Fied of ſtorme fundu þa, 
 fallid Nidur i hőpum la, 

flia tradkad firir þeim uard   
fiallſins upp uid hamra bard. 

81. Gunnar þőttust giorla ſia 
glimt mune hafa verid med þra, 
griot uar leiſt ur fredinni folld, 
flakti i ſundur imerst holld. 

82. Ytar rỏktu einhuor ſpor, 
allt uppunder hamra ſkor, 
burt fra tradke bijſna lijkt, 
ſem botnum keralldz væri þrigt. 

83. Blodrefiar þar marger med, 
miclar fylgdu ſo uar ſied, 
ſaman kom þad ſeggium eitt, 
ad ſu meinvættin hefde hann deidt. 

84. Dreinger fundu daudan Glam, 
digur ſem naut med fleckium blam, 
uar þa þessj vondj na̋r, 
vid reis hugur þeim nærrj ga̋r. 

85. Huerge gátu hrært ur ſtad, 
 hals þo lijke flicktust ad, 
 utan gils a̋ eina þrỏm, 
 illſkan hanz var longum rỏm. 
86. Aftur Jöla annan dag, 
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 ytar foru med filgdar plag, 
 ad koma Glam til kirkiu heim 
 kemur i meirj þrꜹt firir þeim. 
87. Einkum beittu firir um fron, 
 feck þo huorge þennan þiőn, 
 hrært a̋ ſlettri fiornerz f⟨r⟩u,   
 firdar gafust upp ſo nu. 
88. Þa for preſtur þridia dag, 

þegnunumm med i leitar lag, 
fram til kvellds huad firnum velldur 
fundu hvorge Gla(m) ad helldGurH 

89. Jafnan þegar boka bỏr, 
 brognum egi filgdj a for, 
 lider fundu lijke þriőtz, 
 leſid er ſlykt af bender ſpiőtz 
90. Forlogdu þa firdar þad, 
 flitia Glam ad kirkiu ſtad, 
 diſiudu þar ſem daudur la, 
 draugs er von ef verda ma̋. 
91. Mal er komid ad mærden ſie, 

mijn um ſtund i þagnar hlie, 
 dreiginn af frone fræda tals, 

falle toninn rijmu hiallz. 
 
 

V. 
 
Fimta Gretters Ríjma. 
 

1. Fundings brunne fliőta af, 
 fiolnerz kviſter vïda, 
 so þær kunne herians haf, 
 harla diup ad ſniGdaH 
2. Jeg vil minna marga a̋ 
 minnſt þo ſialfur rækie, 
 ad verka ſina villdu ga̋, 
 og varaſt alla klækie.  
3. Stor quædanna ſtikinn hver 
 ſtolltur fordast ætte, 
 odadanna illſku pỏr 
 ſem illt af hliotast mætte. 
4. Allra veſtu under rőt, 
 ætla eg hreckia flestra 
 ad hafna beſtu enn hillast liot, 
 heitinn ſkam⟨m⟩a573 veſtra 
5. H(eilỏg) frædj herrann virst574 

helgar kirkiur og ſkola, 
ollum ſtædj ad ackta firſt, 

                                                   
573 ſka⟨m⟩a] svo Lbs 2323 4to. 
574 Hér er vafamál hvernig leysa eigi úr böndum. Greinilega er skrifað ‘i’-band, en ógreinilegri lykkja 
niður af ‘v’ gæti verið tákn fyrir ‘st’ endingu. 
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iggium fofnerz bola 
6. Huer ſem hafnar heillum þeim 
 og hirder um þuilykt eigj, 

ad ſier ſafnar illſku keim, 
og annara uilltum ueige. 

7. Illt athæfe eikur uid, 
 ollum laſta keime, 
 lyktar æfe, i liotum ſid, 
 og leidist ſo fra heime. 
8. Heilla ſnaudur hiedan dő, 
 halldinn kolldum vanda, 
 liggur daudur lifer þo, 

firir liotan fitonz anda. 
9. Fær þa eigj fridinn þo, 
 feigenn kannſke villdj, 

af þui hrecke under biő, 
adur nær enn ſkilldj      

10. Skesſilegur ske⟨l⟩mir575 ſa 
ſkemdar andinn leidj, 
um sig dregur nꜹdugan Na̋, 
med næmu galldra ſeidj. 

11. Ædir ſtirdur m⟨a⟩gnar576 mein,  
 morgum utan ſaka, 

ad ſoddan vedur ſogunnar grein, 
ſem hier upp ſkal taca.  

12. Sie bidiandj þegna þiőd, 
 þrenning krapta Meſta,   
 ad oll vor ſtande æfen gőd,     
 og endalickten beſta. 
13. Greint uar firr hann Glamur dő,  

gilldur a heidar ſtordj, 
la ei kir til leingdar þo, 

 liddan vaka þorde. 
14. Vard ad ſlyku monnum mein, 
 Marger i ſvijma lau, 

ſumer viku vitz fra grein   
 er vondan ſkelmer ſau. 
12. Fleigdj fuſum brỏgnum bratt                           9 r 

bæiar fra greindu ſlote, 
hann reid huſum hveria natt, 
hart ſo la vid brőtj. 

13. Utan ur lỏndum einn kom þa, 
 iggur liőſa ranna,577 
 hafdj i hondum halurinn ſa, 
 hreiſtj tveggia manna. 
14. Var Þorgautur nijtur nefndur 
 nodru runnur hlada,     

hann i þrꜹtum þa heimſtefndur   
                                                   
575 Ske⟨l⟩mir] svo Lbs 2323 4to.  
576 m⟨a⟩gnar] svo Lbs 2323 4to. 
577 liőſa ranna] Ljósra hranna Lbs 2323 4to. 
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Þorhallz kom til ſtada. 
15. ⟨Bondi⟩578 Riedj til hirdirz hann,  
 hardan fædir ilgia, 
 enn þo ⟨tiedi⟩579 oll mannz ſann 
 oſkỏp ſem þuj filgia 
16. Sa quadst midur hrædast hőt, 

helldur enn þad hann mundj, 
detta nidur um dægramőt, 
draugz þo mættj GfundiH 

17. Veittist falur i virda ſkard 
 ad vinna ſier brꜹdum, 
 þa vind ſvalur geck i gard, 
 Gaute tok uid ſꜹdum    
18. Hveria nőtt nu huſum reid, 
 horku drꜹgur megne, 
 þetta þottj þorna meid, 
 þratt ſo byſnum gegndj 
19. Mælltj þrællinn mættj þann   

miclu nær ſier ganga, 
adur en fælinn irdj hann, 
eirn firir drꜹgnum ſtranga 

20. Kvolld firir Jolinn kom ej heim, 
 kappinn efter vanda, 
 hafdj folinn þa firir þeim, 
 þundi tafid randa 
21. Lundar fundu letra manz 
 leſter hornſinz580 bleika, 
 daudan under diſiu Glamz, 
 dapurlega til reika. 
22. Brotinn a halz og brakad oll, 

beinin innan hudar, 
grafinn var frialz i grænum voll, 
ad gardi kirkiuſudar. 

23. Øngvum iők þar manne mein,    
 madurinn lidinn þessj, 
 Glamur tok med galldra grein, 
 grimdir hreiſsa581 viſsj.    
24. Fludj af gardj folkid ſnart, 
 fleſt nema hionen bædj, 
 nꜹtid barde helldur hart, 
 hvert annad med ædj. 
25. Þorna iggur þꜹ hlꜹt mein, 
 þienari ſtorgripanna, 
 brotinn var hriggur batz582 um ſtein,   
 i bỏrvj ellda hrana.583 
                                                   
578 ⟨Bondi⟩] svo Lbs 2323 4to. 
579 ⟨tiedi⟩] svo Lbs 2323 4to. 
580 hornſinz] hjörsins Lbs 2323 4to. 
581 hreiſsa] hreifa Lbs 2323 4to. 
582 Hugsanlega misritun fyrir ‘baſz’. Í sögunni er greint frá því að nautamaður hafi fundist „brotinn um 
báshelluna.“ Grettis saga Ásmundarsonar, 115. 
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26. Flijdi bondi þadan þa,    
 þottj ſta til tiona    

⟨draugurinn vondi drap hvad má, 
og dottur einnin hjóna.⟩584    

27. Nu reid Gr(etter) nordur um ſveit, 
 na̋dj Audunn finna,    
 ſættust ſlett um radareit,   
 reckur og hetian ſtinna. 
28. Greinilega Gr(etter) þa, 

Glamz ad leikum fretti, 
Jokull þegar meſt ſem ma̋, 
motj ſkordur ſettj 

29. Jlls quad vera af illum von, 
 alltyd hliotast mættj, 
 gott rad er minn ſiſtur ſon, 

ſoddan ei a̋ hættir 
30. Moder broder halz uar hann, 
 hindra þui þad villdj, 
 ad ſo godur giorfis mann, 
 giæfu tapa ſkilldj 
31. Gr(etter) quad ſem greinj eg ſatt, 
 girnd i hug ſinn renna, 
 Þorhallzſtadj ad hitta hratt, 
 og horfa a̋ umgang þennan 
32. Jokull mæltj ſo eg ſie, 
 ſijſt þig letia tiaer, 
 ej mun dællt ad dragast i hlie, 
 ef drꜹgſinz fundj naer. 
33. Ørfa grier nam inna frőd, 
 ordin forn hid ſanna, 
 ſitt hvort er þad giæfan god, 
 edur gofugleikj manna. 
34. Hinn quad ædrum viſsa vo,                                10 v 
 vera vid hurdargiætte, 
 ef hia ⟨fjödrum⟩585 sara ſo,   
 ſier uantreiſta Mætte. 
35. Sijdan reid ad ſagdri grund, 
 ſeigia bondinn riedj, 
 ørfa meid a̋ alla lund, 
 adur huernin ſkedj. 
36. Veit eg viſt þinn giarda glad, 
 giorer þu hier ad lata, 
 hinn quad sijſt mig hrigger þad, 
 til heſta er gott i mata. 
37. Glamur heim um grijmur tvær, 
 getid er kæmj eigi, 

                                                                                                                                                 
583 Kenningin „bỏrvj ellda hrana‟ er samansett úr gullkenningu: „elda hrannir‟ og heitinu „bỏrr‟ sem er 
algengt í mannkenningum skv. Lexicon Poeticum, 76. 
584 draugurinn–hjóna.] ÷ AM 611 4to. Svo Lbs 2323 4to. 
585 fjödrum] svo Lbs 2323 4to. 
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 heſti þeim þo heliu fær, 
 ſem halurinn reid a veigi 
38. Þor(s) bad hallur þegninn ſier 
 þessum voda ad forda 
 þar vid ſniallur þorna grier, 
 þanninn tők til orda. 
39. Ecki ma̋ eg hafa vid hæl, 
 firir heſtinn verdid minna, 
 enn ad ſia þann illa þræl, 
 er oſkỏp giorer ad vinna. 
40. Þridia quolld vill þorna lundur, 
 þa afklædast eigi,      
 rỏgvin586 felld hefur rijta þundur,     
 roſkur ifer sig dreigid. 
41. Under fætur annad ſkaut, 
 audz nam balldur briota, 
 hitt þa lætur h⟨e⟩ila587 lꜹt, 
 hilia bender ſpiota. 
42. Utum ſa̋ hvad allt ad bar, 
 aulanz væntj vonda, 
 i ſetinu la þui ſem gegnt var, 
 ſialfum heima bonda 
43. Þar fra ſkala þil giorvallt,   
 þegar og andiru,    
 bent ſem brotid brialad og hallt, 
 brikur og ſtocka voru588    
44. Lioſinn lætur hadda heid    
 hatt i ſkala brenna, 
 þegar a nætur þridiungzleid, 
 þrꜹta tok ad ken⟨n⟩a589    
45. Dundj under fiolnersz fliőd,      
 folldin tok ad ſkialfa, 
 ſliettu grunder hofdu hliod, 
 haller bifsudust590 alfa   
46. Skrædan ſu ſem ſkalka part, 
 ſkapade tiedum gardj 
 reid nu huſum helldur hart, 
 med hælum þakid bardj 
47. Dir med prettj finna for, 
 fitonz andinn leidj, 
 hofud inn riettj helldur ſtor, 
 hrottinn kiafta gleidj 
48. Undrum borid og illa ſkaft, 
 audar virtist runne, 
                                                   
586 Sennilega er átt við röggvarfeld, sem er „yfirhöfn úr röggvuðu (röggvarofnu) vaðmáli (þ.e. vaðmáli 
með íofnum röggvum)‟.  Sbr. Íslensk orðabók, 1223. Orðið kemur fyrir ritað með öðrum hætti í 53. erindi 
þessarar rímu. Orðið „rǫggvarfeldur“ er notað í þessari frásögn í Grettis sögu Ásmundarsonar, 119. 
587 hila] heila Lbs 2323 4to. 
588 voru] svo Lbs 2323 4to, vora í AM 611 4to.  
589 kena] kenna Lbs 2323 4to. Hér virðist vanta nasal-band í orðið ‘kena’ til að samhengi náist. 
590 Sagorðið ‘bifsa’ þýðir að hreyfa fram og aftur eða láta undan, skv. Íslenskri orðabók, 117. 
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 ſtorum ſkorid med ſtælltan kiaft, 
 ſtæra enn hugſast kunnj. 
49. For med ſtille falſkur Bꜹpp591 
 firſt i dirunum leinge, 
 rꜹmurinn ille rettist upp, 
 i rannid inn ſo genge. 
50. Vid glugga hiort ad gaurinn ha̋tt, 
 gnæfdj ï ræfrid þanninn, 
 hendur ſuartar breiddj bratt,   
 ad bita i ſvefnaGrannjH 
51. Ha̋tt ſo gondi hreckia ſmidur, 
 um hyſid filltur erge, 
 enn sig bondj birdj nidur, 
 og bærast þordj hvorgj. 
52. Sa̋ nu G⟨l⟩amur592 i ſetinu var, 
 ſem ein ritia lægi, 
 galldraſamur þreif til þar,   
 þrautafaſt ſo næi 
53. Rett eg inne ad roggnar felldur,   
 raſkast hvorge nadj, 
 i ỏdru ſinj eckj hrelldur, 
 enn til þreif hinn bradj. 
54. Þridia ſinn til þuſsinn tok, 
 þar med badum hondum, 
 reiſtist hinn þa upp og ők, 
 orku brogdum vondum 
55. H[ar]t til kipte heirdust undur 
 hvylu topudust nader, 
 felldj kifti ſogdum ſundur,   
 ſyn a millj GbaderH 
56. Fanturinn hordj593 a̋ felldar ſlitur, 
 og forundradj þetta, 
 G(retter) þordj gegn og vitur 
 ganga ad hirder pretta. 
57. Under hendur þuſsinz þreif,   
 þegar og midian ſpentj, 
 horku undur hꜹkz med ſueif, 

hrigg ſo bofanz bentj. 
58. Hugdj ad ſkilldj kaudinn kargur, 
 kykna af þessu bragdj, 
 enn hinn gilldj geira balldur, 
 a̋ G(retter) hendur lagdj 
59. Huar ſem krepte kꜹdinn hendur, 
 a kendum Aſmundzarfa, 
 allur hreptj ïſalendur, 
 alitz blaer594 farva 

                                                   
591 Karlkynsorðið buppur merkir drembinn maður, búralegur maður, skv. Íslenskri orðabók, 185. 
592 G⟨l⟩amur] svo Lbs 2323 4to. 
593 hordj] horfdi Lbs 2323 4to. 
594 blaer] bláan Lbs 2323 4to. 
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60. Glamur gilldj gullz nu briot,    
 greitt ut med ſier draga, 
 kappinn gilldj feſtj fot, 
 faſt vid huorium ſnaga. 
61. Glamur færdiſt ꜹka i,                11 r 

alla ſem hann kunnj 
girndinn f[æ]rdiſt bolz um by,  
bꜹgs med hrꜹſtum runnj. 

62. Villdj G(retter) vid þui ſia, 
 uomurinn ut hann drægie, 
 i ſtein eirn ſettj ſtolpa knia, 
 ſtod ſo faſt a lægi. 
63. Fleina vidur i fangid hliőp, 
 folanz þa mannz ſkunda,    
 rak ſo nidur gilldan glop, 
 granar ſtefnan fundar     
64. Øflugur bőfinn aftur a bak,    
 ut i dir liet falla, 
 G(retter) ofan a ra̋uminn rak, 
 reikna eg liktad valla 
65. Mane ſkein a̋ hlirnirz hlijd, 
 enn heile imers rendj, 
 imſa grein um tiada tijd, 
 til edur fra ſier vendj. 
66. Illur hueſtj augun þa, 

upp i mőtj þegnj, 
þottist veſta ſion þar ſia, 
ſeggurinn þroſkamegnj. 

67. Af þui likrj ofbodning, 
 allra þeirra ſkifta, 
 hetiu ſlijka hreiſtin krijng,   
 hratt ſier fra nam ſvipta. 
68. Ővit datt a̋ afrekz mann, 
 ej ſitt rad hann kunnj, 
 Glamur hratt ſo greina uann, 
 glogt med leidum munnj 
69. Mikid kap hefur þegninn þu, 
 þar a lagt mig finna, 
 lijtid happ munt hliota nu, 
 hier af kempan ſtinna 
70. Hefur þu feingid helmijng megns, 
 hier ſem odlast ſkilldir, 
 hefdir ej geingid þu til þegns, 
 þroſka murinn GgilldjH  
71. Þagna ma̋ eg ej⟨,⟩ þroſka ſäd,595 

þier fra burtu keira, 
 enn hennj a̋ eg hafa ſkal ra̋d, 
                                                   
595 Glámur segist eigi mega þagna, þar eð hann þurfi að hefta þroska Grettis, með því að ‘keyra burt’ frá 
honum ‘þroska sáð’. Glámur mun hafa sagt við Gretti: „En þat má ek segja þér, at þú hefir nú fengit 
helming afls þess ok þroska, er þér var ætlaðr, ef þú hefðir mik ekki fundit[...]“. Grettis saga 
Ásmundarsonar, 121. 
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 þu hrepper alldri meira. 
72. Ærid ſterkur ertu þo, 

ad þui verdur morgum, 
 frægdar merkur um fron og ſio, 
 feckſtu brader vorgum. 
73. Þu hefur frægur ordid af, 
 orku verkum þijnum, 
 hier firir dægur ſtirs med ſtaf, 
 ſtalz hia briotum fijnum. 
74. Hedan af giorla ſannar ſenn, 
 ſekter til þijn falla, 
 og vygaferla uandræden, 
 verk med morgum galla 
75. Fleſt ỏll mun þijn frægdar verk, 
 falla i hamingiuleiſi, 
 hef eg a̋ grun ad giæfan ſterk, 
 god burt fra Gþier reiſiH 
76. Munt utlægur vitnast viſt, 
 og verda eirn ad bua, 
 giorvallt ſem þier ſomer ſijſt,   
 ſijfellt af ad ſnua.    
77. Leggur draugur þad a̋ þig, 
 þier ſie æ firir ſionum, 
 þeſſj ꜹgu er þu ſier mig, 
 þenia ur ollum uonum. 
78. Erfitt mun þa utj þier, 
 einum þikia ad biggia, 
 hef eg a grun ad hialma grier, 
 hel muner af þui þiggia 
79. Þegar ſem hann nu hætti uid, 
 hatrid ſlijkt ad ræda, 
 ovit rann af Asmundz nid, 
 ulfa villdj fæda 
80. Hiő nu hꜹs af Gla̋me glogt, 

gilldur og ſetia na̋dj, 
nedan uid daus596 i dirum ſnogt,     
dreing vard ſlijkt ad radj 

81. Þa var klæddur bondinn blijdur, 
 burt fra husfru kiærri, 
 enn ſo hræddur þegninn þijdur, 
 þordj huorgi nærrj. 
82. Lundinn klỏck þa lofadj Gud, 
 og lijka G(retter) ſkilldj, 
 hafa þock firir þuilykt lid, 
 og þrekvirkianna gilldj 
83. Lykid brendu tijtt a̋n tỏf, 
 tamer ſlÿkt ad bragda, 
 oſkuna ſendu ofan i grőf, 
 ifrid diupa ſagda 
                                                   
596 Karlkynsorðið ‘daus’ er rass eða sitjandi, skv. Íslenskri orðabók, 208. 
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84. Laufa vidur luinn og ſtirdur, 
 lagdj ſig til hvijlu, 
 hier ſkal nidur bragurinn birgdur, 
 borinn i þagnar ſkijlu. 
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Viðauki	  III:	  

Uppskrift	  Grettisrímna	  (Gr19)	  eftir	  Lbs	  369	  4to	  

 
 

I. 
 

Rimur af Gretter AsmundsSyne sterka fyrſta Rima 
 

1. Litars brædra Lauſnar giỏlld,                174 v 
Lỏndungs drycks á hornum. 
Ber eg folldar Jsa ỏlld, 
efter vana fornumm. 

2.   Þó eg hafe þiódum veitt  
þundar vined kera 
eins er ſamt og ecke neitt 
eige þad ad vera. 

3. Þó ad meige ſvala ſier 
ſeliur gulls og Reckar, 
aftur þyrſter vitum vier, 
vilia fá ad drecka. 

4. Eins er þad þó liſtug liód 
liðer fáe ad heýra 
ſamt ad nýu þyrſter þíod, 
þeſsu efter meýra. 

5.   Hef eg þvi tidum herians Sⲕál 
haudurs bored meinge 
Nú mun komed meir enn mál, 
miỏdenn hárs þad feinge. 

6.   Verd eg þvi umm bráins ból, 
bera meinge sniỏllu. 
Báleigs kera áfeingt ỏl, 
úr Gunnladar hỏllu. 

7. Lofsverdt er þó landſins þiód 
liáe sliku Eýra, |   
Sæke efter Sỏgur og liỏd                175 r 
Sier til fródleiks heýra. 

8. Fyrri manna frægda verk, 
fornar greina Sỏgur, 
atvik þeirra og ordenn merk 
er þad ſkemmtan fỏgur. 

9. Fólked higged fær þeſs gád, 
fordaſt Dæmenn veſtu 
oſs til lærdóms eru skrád, 
og i meining beſtu. 

10. Marger ádur mæta digd 
menn þó heidner væri 
feingu ſtundad fíærre ſtigd 
fólk þaug dæmi læri. 

11. Þar med ſkilldu ad þeſsu gá 
þeir ſem kriſtner heita 
valla ſóma vel þeim má, 
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verr enn heidner breita. 
12. Þeir ej herra þecktu ſinn, 

þá er ſkőp af jỏrdu  
eins var þad um Ovininn   
eckert vita giỏrdu 

13. Sierhvór ſo i blindne beid 
beint ſem greiner letur 
þar ed vita lifsens leid  
lifa ſkilldu betur. 

14. Vill ej leingre mannſỏng minn 
móens dinu gerdur 
fyrſtu Rimu formálinn  
falla þanninn verdur. 

15. Upphaf Sỏgunnar eg þad finn 
Aunundur nefneſt madur. 
fús ad Reina frækleik ſinn, 
fridur og ſtórættaður. 

16. Sonur arfa ſender ſpióts  
ſeigia niótar boga. 
Bóndans Ofeigs Bullu Főts597  
er bió a lande Roga. 

17. Fleiger ſkióma frægur var 
fimur geirs í dunu. 
greindur hlyri Gudbiargar 
Gudbrands móder bunu.598 

18. Lá í hernad ſender ſeims 
ſumar hvert med Dreingium 
finum ſtirde fákum geims. 
fimm á hniſu Eingium 

19. Hallvardur og Ormur ỏr 
ullar hetu ſpjóta,  
filgdu J hernad briniu bỏr, 
og Bálĸe af neſe Sota. 

20. Eitthvỏrt Sumar ỏlldu fyl, 
áls um bláa grundu. 
Sudur Eýa tỏmdu til. 
Tiggia Kiarval fundu. 

21. Giálfurs ſtyrde gotum fimm 
gilfe þeſse tiádur, 
hófst þar ſkióma drífa dimm, 
dreinger falla nádu. 

22. Fleyre giőrde filkers ỏlld, 
falla geirs vid undur, 
herjans Rofna hallar hỏlld 
hialmar bruſtu ſundur.| 

23. Aunudur eingum grid þar gaf,                175 v 
golnes eggia beite, 
hlifar slitna herdum af, 
hiarna fuku leite. 

24. Folkid Kiarvals fielli frá 
fiỏrſens miſte pride 

                                                   
597 Ófeigur burlufótur er faðir Önundar. Grettis saga Ásmundarsonar, 3.  
598 Guðbjörg er móðir Guðbrands kúlu. Grettis saga Ásmundarsonar, 3. 
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mann fár ſkipe einu á 
ýta vỏrdur flyde. 

25. Þannen miſte fley og fied 
fyrdaſtirer tiedur 
hiner tóku herfánged  
heſtum Ránar medur. 

26. Sátu þar um nadurs neyd 
niỏtar fræger hrotta 
heria tóku hún þa leid 
á haudur ýra og Sĸotta.599 

27. Frỏmdu þeir um log ſem lỏnd, 
leikenn geira tamann, 
marga glæſta Rufu Rỏnd, 
Ruddu gótſi ſamann. 

28. Efter lidenn árenn þriu  
yfer þoſka báſa 
lietu þeir til norvegs nú 
neglu gota Ráſa. 

29. Þann umm tima þunds á kon 
þar til Rikes hradur 
Haralldur braut ſig Hálfdans ſon 
hárfagre kalladur. 

30. Landed vinna lofdung vann 
leinge Reindi vigur  
oruſtur margar háde hann, 
hafde Jafnann ſígur. 

31. Sióle eflde ſverda ríg, 
ſudur hiellt ad bragde, 
efter lỏndumm under ſíg, 
allt med brande lagde. 

32. Hann þá kom a hỏrda frón, 
hers ỏgrinne meſta 
mote Reis i mækia tón  
meider styriar leſta 

33. Formenn vóru þegna þar  
Þórer hóku lángur 
Sudur vigna og Sólki600 var 
i Sóknum geira ſtrángur 

34. Kiỏtve audge knáleik ſinn  
kunne i Rómu herda 
het Geirmundur heliarſĸinn 
hyrder fimmte ſverda 

35. Giordu þeſser Aununde ord 
adſtod sier ad veita 
kváduſt vilia veria Stord 
vórde fyrir ſveita. 

36. Skiótt vid bregdur ſkióma kỏr, 
ſkip og Dreinge medur, 
þeirra til ſo fliter fỏr, 
fús i hilldar vedur. 

37. Tiádu ſverda týrar lid  
                                                   
599 nundur og menn hans herjuðu „um Írland ok Skotland‟. Grettis saga Ásmundarsonar, 4.  
600 Formenn í Hǫrðalandi hétu „Suðr-Rygirnir og Súlki konungr.‟ Grettis saga Ásmundarsonar, 4.  
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tirfings villdi i ſlætte 
vera þar sem hillGdHar hrid 
hörduſt monnum þætte.| 

38. Svo menn ſæe gilltan geýr                 176 r 
garpar Reina þyrde 
Haralldur kemur hittaſt þeir, 
Hafurs inni fyrde. 

39. Hỏkulangs ad huna mar, 
Har(aldur) konungur lagde  
Annars vegar Aunundr þar 
unda beitte flagde.    

40. Vaknar dottur hỏgna hord 
hátt fót bitBuer ſúngu 
biladeſt margra brúna jỏrd 
baleigs hetter ſprúngu.   

41. Upp úr vellde Vala hátt 
virda bálaſt kenndu 
Odens halla elldar þrátt 
illa margann brendu 

42. Sundur ſkáruſt Sigmundar 
ſala fỏgur hỏlldinn 
blæda fóru beniarnar 
beggia hnigur ỏlldenn. 

43. Harallds kappa hỏgginn ſtór  
hæfdu vaſka dreinge 
ỏdling ſiálfur ecke Rór  
odur kviſtar meinge. 

44. Budlungs trillder berſerkir 
bana veittu mỏnnumm 
harla tamer herverke 
hỏmuduſt geirs i ỏnnumm. 

45. Eckert halldaſt vann þá vid, 
varner linaſt hinna 
fyrer þeim a feigdar mid 
fellur meinged ſtinna. 

46. Aun(undur) frægur geiſt framm geck, 
golnis elldinn hriſste 
færde menn á feigdar beck  
fótenn annann miſste. 

47. Komenn var þá kraftaſtór 
keſiu frægur beiter. 
þeſs til manns a þilin Foor 
þrand er nefndu ſveiter. 

48. Hỏkulángur Þőrer þar, 
þó ſier fordum treiſte 
fiell a ſinum maſtra mar, 
medur ſtórre hreiſte 

49. Kiỏtve audge úr kífe dỏrs 
kendur lagde á flótta 
nockra medur niỏta hiỏrs 
nőgumm filltur Otta. 

50. Hilmers vala haudur á    
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holldar ſumer geingu. 
Vikingar og Þrándur þá  
þadann halldið feingu. 

51. Lietu Ráſa heſta hlies, 
hilldar burt af fundum. 
nærſta ſárer niótar fies, 
náhvals efter grundumm. 

52. Branda filgde bỏrfum þar 
Bálĸe hreiſte mettur. 
Aunundur græddur Vaſkur var 
vid trefótur ſettur. 

53. Medan lifde dáda dir 
diarfur hreiſte madur 
efter þad var tiỏrgu tir 
trefótur kalladur. 

54. Vóru þá fyrer Veſtann haf 
vider ſtáls er fínumm  
Reked hafde Ræſir af 
Ryka Eígnum sínumm. 

55. Aun(undur) og Þrándur þá                 176 v 
þegar vóru gróner 
heliarſĸinns til Geirmunds gá 
giordu á ſiglu lione.  

56. Eigner storar ullur brands 
átte á horda láde 
under ſig ſem ỏdling lands  
allar taka náde. 

57. Spurdu þeir hvórt vopna ver 
vitia þar um munde 
kvaduſt filgia hónum hier 
hárs ad fógru ſprunde. 

58. Eigum vær þar efter siá. 
Eignum líka ſtórum 
Geirm(undur) ſo gegner þá  
giálfurs funa þórum 

59 Harallds ſtyrk ſo mikenn mieg 
meigum eflauſt higgia 
þar til eige þeinke Jeg 
þeſsu ná af tiggia 

60. Þo vier villdum hỏnd á hanns 
hernad fara medur  
munum litla ſæmd til ſanns 
ſækia í hilldar vedur. 

61. Eign um mína eg kann dæll  
ecke bon ad laga 
hanns ej vil eg helldur þræll 
heita fiỏrſins daga. 

62. Umm þad Ræddu ecke meir, 
yfer ſila grundu  
i Sudur Eyar ſigldu þeir 
ſina vine fundu. 

63. Ofeigur het álma bỏr, 
auk nefndur þó Gretter  
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i Sudur Eýar flótta fór, 
frá Norveige ſette. 

64. Einar ſonur Aulvis var  
Őfeígs talinn fadir 
broder Oleifs breidfótar, 
brefad ſiáumm þad er. 

65. Átte nidia Oleifur  
audnu giæddur krapte 
þeſse nefndeſt Þormódur 
þỏ kalladur Sĸapte. 

66. Armbands troda Ofeigs var 
Asni VeStars dótter 
nitann þeirra nidia þar 
nefna Asmund drótter. 

67. Eirnenn dætur eina og tvær  
áttu er ſæmder ſtidia 
Alfdis hetu og Ásvỏr þær  
Asa var hin þridia.601 

68. Aun(undur) dóttur Ofeigs bad 
Asu liſta Riku 
geck med filge Þrándar þad 
þeſsa feſta piku. 

69. Þar fra ſeiger þrekenn eirn 
Þrandur átte hlira 
landvỏrn hafde ſa oſeirn 
sióla fyrer ýra 

70. Het Eyvindur hyrder brands 
hreiſte Reinde fína 
gifte hónum giæter lands 
gilldur dóttur ſína. 

71. Eckert náde ei ſkorta  
aud og virding neita. 
Refla ſolenn Ráforta  
Rede fỏgur heita. 

72. Fodur þeirra brædra Biỏrn 
bragnar giordu nefna 
líet sá oft um lyſu tiỏrn 
læges jóra ſtefna. 

73. Egta frá bært átte |Vif,                 177 r 
ullur geira talenn.         
Jngiallds ſonar het ſú Hlif, 
Hrólfs var dóttur talinn 

74. Þesse Eyvind Byrne bar  
biorkinn fiardar lióſa 
enn Helga moder Þrándar þar 
þỏll het mána Óſa. 

75. Aundodds kráku dóttur dýr 
dúka tiadeſt nanna 
bió á Augdum Rett órir 
Reiner mundar fanna.   

76. Af Gautlande burtstóck Biỏrn 
þá brende Sighvat602 inne 

                                                   
601 Nöfn dætra Ófeigs grettis eru Aldís, Æsa og Ásvǫr, sbr. Grettis saga Ásmundssonar, 8. 
602 Björn „brenndi inni Sigfast, mág Slva konungs‟ sbr. Grettis saga Ásmundarsonar, 8.  
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liet ad Norveg læges ỏrn 
leita kappenn stinne. 

77. Grime dvalde Herſer hiá  
hann umm vetrartíma  
myrda villde seggur ſá 
ſender hrannar brima. 

78. Þadann burt um þoſka hil 
þegninn Reiſte tiáde. 
Aundodds kráku á Augdum til 
Jleingiaſt þar náde. 

79. Þá var ỏndud húſsfrú hanns 
harma jók þad ſára 
hernadi umm linda lands  
lagde gỏlltum ára. 

80. Kaus a Vetrumm Kráku hiá 
kappinn viſt med ſóma  
gifte Helgu hónum þá 
hyrder Jỏtnadóma. 

81. Hætta vann þa hernade 
hyrder ſtyriar leſta 
og afhendte Eyvinde  
Eikels landa heſta. 

82. Wondsku fulla vikinga 
verdur tvo ad nefna 
þeir um mened þrimlinga 
þiliu fákumm ſtefna. 

83. Herjudu þeir um haf og frón 
hellſt á yravellde 
þeſser giordu þriótar tión 
þundar beittu ellde. 

84. Vigbiod nefne og Veſtmann þá 
verkenn styríar frỏmdu 
fióra og niu ſennumm ſiá 
Sólbords jỏra tỏmdu 

85. Eyvindur med hrauſtre hand 
hilldar tamur vinnu 
vikingunum varde land 
vakte hiedens kvinnu. 

86. Burtu hrakte barma tvo, 
bil i sverda ſtórum  
þeir i Eýar Sudur ſo  
ſigldu húna Jórum. 

87. Ỏfrid giordu þegnum þar 
þóktu dælir valla 

 lydnum Eýa litid var, 
leida umm þá kalla. 

88. Þar fóſtbrædur þeim á mót, 
þordu umm velldi svana, 
híá Eý þeirri heiter Boot 
hittu Vikingana. 

89. Helld eg hvildar mæle mál, 
menn því bannast Sĸima 
fyrſta breſtur Sĸilfings Sĸál, 
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Skordast verdur Rima. 
 

 
II. 

 
1. Haudurs þiood ef hlyder frood  

hllit eg ỏdru ſinne 
Sĸerda tyd| Og ſkerda tyd603                177 v

 Sĸylldu efter minne.  
2. Styrdann brag med Studla lag 

Stefnings jarda hrundumm 
framm eg ber þær fala af mier 
fina ſkemmtan ſtundum. 

3. Liodenn fol um linna ból 
læt eg oft a kvolldenn  
þegar hreſst i ſæte ſeſt 
Sóma giỏrn er ỏlldenn. 

4. Unde þiód vid liſtug liód  
long þo yrde vaka 
eingenn ſvaf er gaum ad gaf 
og giỏrde efter taka. 

5. Æfetir og dæme dýr 
digdir kenna meiga 
kriſtnumm lyd er lifs um tyd 
leſte fordaſt eiga. 

6. Vondſku hót og verken liót 
vareſt þiódenn ſnialla 
ſtunde trigd sem dýra digd 
Dagana lifsenns alla. 

7. Ohreint tal og heimſku hial 
hæfer kriſtnum midur 
enn ſkemmtan god ſem ſkerder mód 
og ſkordenn gulls um bidur 

8. Þvi ſkal láta litars bát 
leita i guſte ýmu 
Sógunnar til fyrer Silke bil, 
Semia adra Rimu 

9. Litars beid þar lỏmud sĸeyd 
lỏgdu Runnum gerda  
illum mót vid Eyna Bot  
ullar fræger ſverda. 

10. Tvo og þriá um ſalltann ſiá 
ſiglu byrni Dýra 
og lided fátt i laufa slátt 
lundar hỏfdu ýra 

11. Vikingar þá vaſka þar 
viði ſáu ſkiallda 
móte þeim um geddu geim 
giỏrdu ſtrax ad hallda 

12. Ægde þriỏtumm eige hót 
unnar tala hera,604   

                                                   
603 ſkerda tyd] endurtekið á nýju blaði. Orðasambandið er einnig þekkt úr Bernótus rímum (I 4.3) sama 
rímnaskálds, en merkingin er ‘að drepa tímann’. 
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þar og her i hende ſier 
hugdu munde vera. 

13. Miótt i ſund á mialldurs grund 
millum hamra tveggia 
Aunundur liet þvi higgenn het  
húna dýrumm leggia. 

14. Eins vegar ad þegnum þar 
þiodenn mátte hlíra 
ſækia grimm á ſinum fimm 
ſyldar heſtum mira 

15. Runnar ſpióta gillder griót 
giỏrdu á hamarenn bera 
Annan þar enn Ára mar 
under lietu vera. 

16. Brædra þiód med æde ód 
Jnn á ſunded þraungva 
hulenn gerdum hradar ferd 
heilſan bidur aungva   

17. Spurdu þeir hvór fifu freir, 
fákum Rede húna 
Aun(undur) brátt nam heerria hátt 
heite bragna núna. 

18. Þegar hrader heyra þad 
hrikar þeige mióu 
hafe trỏllenn Trefot ỏll   
tỏludu þeir og hloou| 

19. Fleyenn brátt þvi breſtur ſátt                  178 r
 bragnar ſaman teingia 

hilldur Stód upp Hogna jod 
hoſkra mille Dreingia 

20. Þegnum baud i branda naud 
benia vekia ydu, 
unda bláer ormar þá 
útúr hýdumm skrydu. 

21. Bitu þeir ſo fífufreýr  
fellur margur daudur, 
benia ſkúrer undum úr 
Eckels litar haudur 

22. Fellur lid i fleina klid 
fliỏtt af hveru tveggium  
bryniurnar og buklarar, 
bila hárs fyrer Eggiumm 

23. Aun(undur) liet um ufsa flet 
under tiadann hamar 
ſiga fleý þo ỏtteſt ey  
eggia hrider Ramar. 

24. Ecke varaſt vikingar 
virdum efter ſækía  
þangad ótt enn ſkatnar ſkiótt 
ſkipun bodna Rækia. 

                                                                                                                                                 
604 Sagan segir: „þykkjast þeir hafa nógan liðsafla ok taka til vápna sinna ok leggja skipunum í móti.“ 
Grettis saga Ásmundarsonar, 11. Líklegast er merking vísuorðsins eitthvað á þessa leið: unnar herra tálar, 
í merkingunni að skipstjórinn, ‘unnar herrann’, þykist hafa nægan mannafla. 
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25. Margann ſtein af hárre hlein 
hart á vikinganna 
færdu skip - enn fliỏótt i ſvip 
fiỏlde hnigur manna. 

26. Vikia frá þeir villdu þá  
vondu lifs úr fáre 
þreingde ad þeim a geddu geim 
garpa ſkip og káre. 

27. Ad Vigbiod og aulanns þiód 
Aun(undur) faſt þa ſæker. 
Fley á hanns med fiólda manns  
fer og Reiner mæker.605 

28. Under kne a Aununde  
ullar geira lietu 
Stubba tres á heſte hlies 
hann ſvo stæde betur 

29. Fellur ỏlld i kife kvólld  
keilu fróns á hunde 
Vigbiódur þvi var ej kiur 
vikur mót Aununde 

30. Bádum mundum baugs ad lund 
biturt ſverded Reider 
eggenn hỏrd af ylia jỏrd. 
urnes-606 fiỏrdung ſneider. 

31. J þad tré ſem under kne 
Aun(undur) hafde nitur  
ſmigur hiỏr enn hrotta bỏr 
hógge efter litur. 

32. Aun(undur) hió med afle þó 
illumm baud ej gridenn 
hiỏrenn tỏggur607 hart af ſkrogg  
hỏnd umm axlar lidenn. 

33. Alma tir ſem undenn lyr 
ovigur nam falla 
vikings lid i vopna klid 
vórn upp gefur alla 

34. Veſtmann þá ad vita má 
Vigbiods fall i ſtride, 
ytſta þar á ỏlldu mar 
undann komſt og flýde. 

35. Aun(undur) ſnar og Þrándur þar 
þiliu jóra taka 
hladna medur herfánged  
hallda ſo til baka 

36. Sama þá þvi ſem er á 
ſegger ſtudder giftu 
herfánge og fógru fie 
feingnu med ſier skiftu 

37. Jſslands til um ufsa hil  
eſsed Ránar lætur 

                                                   
605 Mækir er heiti fyrir sverð, sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 270. 
606 Aurnir er nafn á jötni, sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 9. Sennilega er „urnes“ afbökun á ‘Aurnis’ en 
nafnið hefur gjarnan verið misritað ‘Urnir’ í rímum. 
607 Orðið ‘töggur’ sennilega í merkingunni veigur, harka, seigla, skv. Íslenskri orðabók, 1631. 
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Bálĸe |Synda i beſta vind                 178 v
 bæde Daga og nætur  
38. Umm haudurs giỏrd i hrútafjỏrd 

hann Red giæfann leida 
bilgia og drỏfn ad hægre hőfn 
honum efter freida.  

39. Nemur land vid ſiáfar ſand 
ſenn med þánka glỏdumm 
ſeima bỏr fieck ſilke vỏr 
ſat á Bálĸaſtỏdumm 

40. So vid hal eg ſkilia ſkal 
ſkira verd af hínum 
Hallvardur ej helldur kiur  
hilldar beid med vínum. 

41. Ýtte ſkeyd á lýſu leid 
lika ad Jsa ſtorde  
ſigler ỏrk enn ſeglenn biỏrt 
sedia káre þorde. 

42. Rennur fley um Ránar mey 
Ríkur fiárens hyrder 
þáde hỏfn med ſeim og ſỏfn 
Súganda i fyrde. 

43. Numde land sá beitte brand   
bió þar sydann leinge 
Sagann meir af ſeima freýr 
ſeiger ecke meinge. 

44. Aunund frá og Þránde þá 
þarf eg ſagner minda 
lands til Jra læges dir 
lietu báder synda.   

45. Þrande mót med heidurs hót 
hanns Red barme taka 
Aunund kvad i allann ſtad  
ecke fryann saka 

46. Konge yra keſiu týr 
Kiarval ófrid gerde 
Adur fyr þá framde ſtyr 
fiỏr þvi miſsa verde. 

47. Somer þad ej Þrandur kvad 
Þegnum mein ad vinna 
er med frid og ſæmda ſid 
ſig hiá monnum kinna 

48. Mætann hal og mig þvi skal 
meiga yfer gảnga, 
ſama hier þad ſeige þier 
ſefadest Reiner ſpánga. 

49. Soma med um ſumared 
ſo þar bader vóru 
i herfór med Álma bór  
ullar geira fóru. 

50.  Aununds hỏnd þá Reindu Rỏnd 
  Recka fellde marga 

Eyvindur ſo þægder þar 
þáde fæder varga. 
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51.  Ylge tres med afla fies 
ullar frænings mira, 
lietu ſveima um hauſted heim 
hart ad fróne ýra. 

52.    Heim komnir úr hordum ſtyr 
haler tiader vilia 
Eyvind vid og lida lid 
liſta Riker skilia. 

53.    Þránde Stafur geirs þá gaf 
giæddur ſinne hrődu  
arfs von þá er atte sá  
efter þeirra fỏdur. 

54.   Kvedia þeir ſo kefiu freir 
kiálars burt frá |Sprunde.                179 r 
ad Sudur éýum flana fley 
flikumm Siglu under. 

55. Orms umm ból þar áttu dvỏl  
enn hiá vinum ſínum 
vorſins blyd hín varma tyd 
vænum liſte finumm. 

56. Aununds mætur mágur lætur 
maſtra gilltu búa. 
til Jſslands umm bolmar bands 
brauter náde ſnúa. 

57. Allt ſitt medur fólk og fied 
fór Þormodur Sĸapte 
i ſómu fór enn ſỏma kiór608 
ſeima veittuſt Rapte. 

58. Hafner fa þeir Eyrum á  
og til Þormóds laxa  
kappa fóru - viſt þar vóru 
veturenn borfar axa. 

59. Burt þadann þá vora vann 
Vider Orma ſkeria  
fóru nu á Nikars frú 
námu hrepp Gnúpveria 

60. Aununds mágur eingum bágur  
Ofeigs bió á Stodum 
i Sĸapta hollte haluren ſtollte 
hinn med þanka glódum 

61. Eitra far til Aunundar  
aftur ſinda hlitur, 
fretta þeir ad fólur deyr, 
Fader Þrándar nitur. 

62. Hitt og med ad heimta Red 
Herſer Grimur kendur 
Þrándar diarfur allann arf 
under ſinar hendur. 

63. Segger knỏr því ſettu úr vỏr 
 ſo til Norvegs hallda 

beina leid um byrtings heid 
byríar Reindu fallda. 

                                                   
608 Hugsanlega er merkingin hér ‘sómakjör’ veittust ‘seima raftinum’ Þormóði skapta, sbr. Grettis saga 
Ásmundarsonar, 15.  
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64. Á Aundodds fund um græna grund 
 geingu þeir frá unne. 
 Dottur nid med sóma ſid  

ſínum fagna kunne. 
65. Grims tilkall þá greiner ſniall 

geimer ſáda kraka. 
fleina nióte fienu mót  
fiádum ſkipar taka. 

66. Er þier Rád á annad lád  
ullur tiáde skiallda 
arfenn med og feinged fied 
ferdum hiedann hallda 

67. Þrándur hratt þad ſagde ſatt 
 ſinum tók vid arfe 

bar á knór ſem var i vór 
vopna bỏrenn diarfe. 

68. Spiỏta þundur ſpyr Aunund 
 spektar filldur Ráde 
 hvỏrt ej vilie hafs um hil 

hallda Jſs ad láde. 
69. Til Rogalands kvad Reiner brands 

Reiſa verd eg ádur. 
ſkýr nam tiá vid ſkilium þá  
ſkerder geira fiádur. 

70. Þrándur geck ad byrtings beck  
 bragna kvedur frida 
 líet á haf |Þá leide gaf                 179 v 
 læges Jórenn ſkrida. 
71. Sleipnir ſiós um fiſka fiós 
 folldu under klaka 

hradur Rann ſo hafner fann 
 hyrder mundar jaka 
72. Til Þormods af fáke flỏds 

ferdaſt Þrándur giórde, 
taka hann med kiærleik kann 
keſiu mỏte niorde. 

73. Buſtad fieck þar Rikum Reck 
 Runnur branda ſtollte 

ſidann knár med ſafned fiár 
ſetſt ad Þrándar hollte 

74. Norvegs til ſkal flóda fyl, 
ferdir Reina kila.  
Aunundur þadann giálfurs glad[ur] 
gotur helldur ſila 

75. Runnur brands til Rogalands  
Reiner knỏrenn fina 
vine hann og frændur fann 
frida marga ſina. 

76. Hann þar beid um nadurs neid  
nockrum hiá Kolbeine    
þo á laun ſo Ræſers Raun 
Reýre ej heliar meine. 

77. Halurenn ſpur ad Haralldur 
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 hafde teked ſióle 
Jarder hans ſem fóng og fanns  
fofnes medur bóle. 

78. Eirnenn ſett þar yfer Rett 
 alma gilldann bender 

Háreks bar ſa heite þar 
hilmers þión enn kennde. 

79. Aunundur fór og þorna þór  
 þennan ſvifte life 
 tók þar fie og hiellt á hlíe 
 herianns burt af vife. 
80. Þetta hauſt ad heímann ſkauſt, 

Herſir Grimur talinn 
Aundodd drap þvi arfſinns tap 
innra pinde halenn. 

81. Jnnt er ſvo ad arfa tvo 
 áttu hiónenn tiádu 

Asmundur het Elldre bur 
 er hinn Grimur tiádur. 
82. Hringa lín med ſonum ſin  

Signi bar ad unne 
lauſa fíe og ſtrax á stie 
ſtýres mar ſem kunne 

83. Folldenn líns til fodur ſins  
 fór med tiáda barma 
 vel tók móte vitre ſnót 

veiter freýu harma 
84. Ingiallds til nam tigla bil, 

tiggia brædur ſenda  
voru þeir hia fifu freýr 
framm ad vetrar enda. 

85. Aunundur fór á ỏlldu jór 
 undann Roga ſtorde  
 vors um tyd og hringa hlid 
 hitta nefnda þorde. 
86. Hafde þegn þá feinged fregn  

fióre ſvifte Grimur  
hennar mann er hægt til vann 
híer ſkal ender Rímu.| 

87. Sveýar þiód og þreýer hliod               180 r 
þætte mærdar búnum. 
Stefast liód því gefast gód  
giæde værdar Lúnum 

 
 

III. 
 

1. Uppvaĸnadur brỏgnum brag  
 býd eg enn og gódann dag. 
 Þad er nú i þridia ſinn 

þockneſt monnum Sĸemmtaninn. 
2. Von er ej ad þockneſt þiód 

þeſse heýra mógur liód 
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enn góda daga get eg til 
gyrneſt menn og ſeima bil. 

3. Hófleg ſkemmtan heidurs verd 
 heita ma og til þeſs gerd  

ef án laſta eida tyd 
ỏlldenn helldur kinne frýd. 

4. Ad þvj mỏrgum ynde vard  
 oft i vóku hió eg skard 
 miúka fyrer bragna bón 
 bila medann vann ej ſión. 
5. Af þeim vana enn eg kved 
 odum dofnar gáfann lied 

Róm og minne forla fer 
 fáum ad þvi kemmtan er. 
6. Fỏlnar orku fógur dád 
 foſtra Sĸrimnis yfer Rád 

hiá mier feinged hefur frek 
hún vid fleyre þannen liek 

7. Allt til Styrker ad eg fæ  
 odens kera Raudan ſæ 
 framm litt bored fridre ỏlld 
 fiorſens lydur under kvỏlld. 
8. Fyrr þo hafe feingeſt vid 
 főlke veita kilu grid   

eingenn pridde Eddu grein 
edur mælsku ſnillden bein. 

9. Þad hefur vered þánke minn 
 þiodin munde ſkilia svinn 
 liódenn betur liós enn myrk 

lærdóms ſem ad vantar ſtyrk. 
10. Sama hef eg ſinne enn  
 ſia þad bæde og heýra menn 
 Eddu greinumm eingum med 
 efned kvæda dimmum hled 
11. Formálanns eg felle tal 
 fialars ára ſtyre val. 
 Sógunne ad i Sirpu bil 
 ſitie folk og hluſte til 
12. Seinaſt fra eg ſeigia vann 
 Signiu um vored fann    
 Aunundr so eingenn þar 
 af hanns ferdum viſse par 
13. Hana spurde hiálma grer, 

hvỏrt ad nockurt lid af siér 
 þiggia villde þorna Rún 
 þannenn ſvara giórde hún. 
14. Veita oſs ef villtu lid 

væri mier þad hugleikid 
herſer Grime hefna á 
hann og leida æfe frá. 

15. Epter hennar ſonum ſenn 
 ſender vóru nockrer menn 
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 komu þar enn kyrtla Reim609, 
 kiærleik medur fagnar þeim.| 
16. Lỏgdu ſamann lag ſitt þeir               180 v 
 lundar ſtáls og bauga freýr 
 Nióſner hallda um giỏrder Grims 
 gautar nádu fingra hrims 
17. Herſer medur hỏfdings ſid 
 heim bod giỏrde um ſumarid 
 Audunne Jarle enn Aunundur, 

ætlan hans og breitri ſpur. 
18. Bỏrmum med til Bæar Grims 
 biődur ferdaſt hilldar ſtims, 

ádur enn veitslann átte ad ſké 
Elld ad húſumm berande. 

19. Bóndann ſvalg og Bæjar lyd 
 báled heitt um nætur týd, 
 alls þriá tiu inne tals 
 ullar lifed miſtu fals.  
20. Marga góda gripe þar 
 gillder tóku ſpióts bỏrfar. 
 Lógduſt ſo i leine þá 

lángt þó ecke Bænum fra. 
21. Audunn kemur annars dags 
 atburd þennan litur ſtrax, 

ſafna mónnum samann vann 
ſeggia leita þeinkte hann. 

22. Audunn Jarl med Ángurs ſkraf 
ute búrs i lopte ſvaf 
hiá ſier gillda hafde ſvo, 
herians eggia nióta tvo 

23. Aundoddur þá veigenn var  
 vereð hafde Jarlenn þar, 

Grime med i greindre ferd  
 geta umm þad lika verd. 
24. Allt ſem heima framm nú fer, 

felagar viſsu ad giætner. 
adra grimu610 aftur heim 
ỏllum gánga semur þeim 

25. Aun(undur) kioſa barma bad, 
Bæenn geima eda þad 
hitta Jarl og heimta bót 
hanns þeir tale gegna mót. 

26. Jarlen finna vilium vier 
veria Bæenn ætlum þier. 
Lifrar ſo ad loptſins hurd 
laga miúkann fóta burd. 

27. Hana ſundur brióta brátt 
 bỏrfar ſtáls med gilldann mátt, 
 hóndum taka þegna þá  

                                                   
609 Kenningin ‘kyrtla reim’ er sennilega nýsmíði rímnaskáldsins. Þekkt er kvenkenningin ‘hringa reim’. 
Sjá nánar, Sólveig Ebba Ólafsdóttir, Rímur af Skógar-Kristi, 17. 
610 ‘Gríma’ er heiti fyrir nótt, skv. Finnur Jónsson, Ordbog, 147. 
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 þar sem vóru Jarle hiá. 
28. Asmundur med atvik kỏlld 
 Audunn ſkipar fódur giỏlld 
 ſier af henda ſenn med hrad 

ſagdeſt hann ej hafa þad. 
29. Halurenn tier med heiftar megn  
 hilmer ſkal eg Reka i gegn 

eirnenn setur oddenn ſpiots 
álma fyrer brióſted nióts. 

30. Gilfe hauka greidt med kleif 
 gullmen ſier af hálſe þreif 
 hringa þria er hỏnd á bar, 
 hann og Sĸickiu gudvefiar. 
31. Fógru vidur |Fénu tók                 181 r 
 fifu þór og Rædu Jók 

upp fra þeſsu yta ſveit 
Audun Jarl ma nefna geit. 

32. Sidann þadann gyrdter geir 
 gánga nadu hlirar tveyr 

Aununds til ſem atte ſtrid 
ad komenn vid dreingia lýd 

33. Hőfst bardage hardur þar 
 hiỏrenn Reindu felagar. 

hniga dauder hierads menn 
hiner feingu Sígurenn. 

34. Aun(undur) mæla vaſkur vann 
 vid þá efter bardagann, 

illa fór ad Audunn Jall  
undann Reiſte lifs um hiall 

35. Harallde konunge hefde þvi 
 hefnd mátt vera nockur i 
 fióre Ræna fifu kviſt, 
 fyrer þad ſem hỏfumm miſt. 
36. Mæltu brædur – æru án 

er þad Jalle meýre Smán 
ſem vier giỏrdum helldur enn hitt 

  hefde lated fiỏred ſitt 
37. Umm þad tala ecke meir, 
 aller ſamann hallda þeir 
 ſidan Jnn til Sirnadals,611   
 ſinnes glader Runnar fals. 
38. Lands menn tóku virdumm vid, 
 voſkum medur ſæmd og frid  
 ſo med alla ſina menn 
 ſátu þar umm veturenn. 
39. Enn umm vored Jſslands612 til  
 Aun(undur) byr ſiglu fyl 
 útá bláann Eýahring 
                                                   
611 Bræðurnir Ásmundur og Ásgrímur Ỏndóttssynir fara eftir að hafa reynt að koma Auðuni jarli fyrir 
kattarnef „inn í  Súrnadal“, skv. Grettis söga Ásmundarsonar, 19. 
612 Hér virðist skrifari nota táknið ß. Þetta tákn virðist einnig vera að finna í III 45.4 og hugsanlega 
víðar. Þar sem þetta er vafamál er hér farin sú leið að nota staftáknin ‘ſs’ í stað þess sem helst er þekkt 
sem þýskt s (þ. das Eszett), sem ekki er að finna í öðrum germönskum málum. 
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 efter manna Rádlegging. 
40. Barmar annad búa fleý 
 burt af þundar grærne meý, 
 og ſamferda hægt á haf 
 hielldu þegar leide gaf 
41. Maſtra fallda blakur byr 
 blódug hadda var ej kyr    
 upp af vondſku uður613 ſpió 
 eſsenn hrannar kólga slő. 
42. Ellta fleýenn dúfa og drỏfn 
 danſa um æges ſtrauma sófn 
 hefring614 bilgia hlumm615 glera616  

hrỏnn Red bordenn pólera.  
43. Æſte káre allar þar, 
 æges nefndar Dæturnar, 

fokreidar med fólsku mátt 
forelldrana bỏrdu þrátt. 

44. Siſt þeim tiáde ad ſida þær 
 ſeint þad lika hólldum vær, 
 fyrſt ad ýngre fors med ært617 
 feingu alldreý hlýdne lært. 
45. Vedur hreftu þegnar þver, 

þeim á móte jafnann er 
 áttu lánga ute viſt 
 Jſsland þar til sáu fyrſt. 
46. Vid sig þegar vel kannaſt  
 vedred ollo nam þvi hvaſst 

fyrer Lánga nordann Nes 
niótar voru loga hlies. 

47. Tỏludu ſamann þegnar þa 
 þiliu jórum bádum á 
 ſamde þeim um ſinnu jỏrd 

ſigla inná Eýafiỏrd.    
48. Landſinningur biſtur brátt                 181 v 

blies og Reinde gilldann mátt 
  illa tók þvi Eſsum ſios  

under fiỏlnis græna drós 
50. Eýu hriſs618 gat under nád 

Aſsm(undur) og kiælu grád619 
lá þar af ſier lucku ſtor 
landſins til þá hægde fór.   

51. Landsmenn finnur laufa bór 
 lucku medur fógur kiỏr 
 Helge Magre hiỏrfa ſtaf 
 hlid kræklinga alla gaf. 
52. Sydre Glerá sender brands 
                                                   
613 Orðið ‘úður’ merkir ákafi eða fyrirgangur. skv. Íslenskri orðabók, 1664. 
614 Hefring er bylgja, sjór. Finnur Jónsson, Ordbog, 162. 
615 Hlummur er handfang á ár, árarhlummur, skv. Íslenskri orðabók, 607. 
616 Hugsanlega í merkingunni að ‘glera’ eða ísa eða svella, þ.e. að sjógangurinn valdi því að hlummurinn 
frjósi og verði þakinn ís eða klaka, sbr. Íslensk orðabók, 461. 
617 ‘Ært fors’ gæti merkt eitthvað í líkingu við ‘offors’. 
618 ‘Eyja hríss’ er Hrísey, sbr. Grettis sögu Ásmundarsonar, 20. 
619 ‘Kælu gráð’ er kaldur vindur. Finnur Jónsson, Ordbog, 143. 
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 ſetteſt ad enn bródur hanns 
 þaken pride þunds á frú 

þeýrre Nyrdre Reiſte bu.   
53. Atte ſon med audar gn 
 Ellida het Grimur ſá. 
 Arngrimur hans arfe kiær 

umm ſem Niála geted fær. 
54. Aununde frá nú ſkira ſkal 
 skeria jarda ſtirde val. 
 Vỏdu fels um veige þá 
 vinur funa leſte Rá.620 
55. Rak þvi undann Raſta mar 
 Reidar túns um flaternar. 

Vedred maſtra vid ſóng bónd 
veſtur fyrer Sĸagaſtrónd. 

56. Ellds þá barme hlióp á haf 
 hỏlldum beſta leide gaf. 

Inná Stranda flóa fleý, 
flanade undann Sĸórpumm þeý.  

57. Nu ſem landed nálgaſt meir 
 nióta ſtála hitta þeir 
 tvenna þriá á tyæring 
 togudu fisk úr bólmar hring.621  
58. Kỏlludu uppa giálfurs glad, 
 gautar ſtáls og frettu ad, 
 hvórier Rede húna mar 
 hiner sỏgdu eins og var. 
59. Aptur ſpurde Aunu⟨n⟩dur 
 hvar ættu heima huſskarlar, 
 þegnar kváduſt Þorvallds nú 
 þeſs a Dróngum hefde bú 
60. Eru lỏnd þar onumenn  
 ytar ſpurdu fiſke menn. 
 Innſtrandirnar anſa þeir 
 eíngenn bigger ſkióma freir. 
61. Ad ſo mæltu fyrdum frá  
 fars Rádendur hallda þá 
 þeim kom ſamann þar til lands 
 þióttu hleipa Jórnum bands622.  
62. Gegnt Arneſe fagra flik 
 felldu maſtra Jnná vik 
 búndu módann báru glad, 
 báte ſkutu lande ad. 
63. J Arneſe Bónde bió 

                                                   
620 Kenningin er óljós, hugsanlega ‘funa lestir rá[r]’. ‘Funa lestir’ virðist hálfköruð mannkenning og 
sýnist skyld kenningum á borð við ‘lestir elda hranna’, ‘lestir lægis báls’, sbr. Finnur Jónsson, Ordbog, 
238. ‘Rá’ í merkingunni ‘þverslá á siglutré’ er í skáldamáli gjarnan notað í kenningum um skip, t.d. 
‘ráfákur’. Íslensk orðabók, 1165. 
621 ‘Bólmar hringur’ hlýtur út frá samhengi að vera kenning um haf. Þó finnast orðin ‘bólmi’ eða ‘bölmar’ 
ekki í Íslenskri orðabók. Taki maður orðið í sundur er merkingin heimili (ból) sjávar (mar), þó rétt beygt 
væri það ból mars/marar. 
622 Kenningin ‘jór þjóttu bands’ á líklega að vera um skip og ‘þjóttu band’ þá kenning um haf. ‘Þjótta’ er  
orð yfir eyju, sbr. ‘Tjöttøen’ og er orðið einnig þekkt úr kenningunum ‘þjóttu baugur’ og ‘þjóttu 
þvengur’ sem eru um slöngu eða orm, skv. Finni Jónssyni, Ordbog, 408. 
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 búenn liſtum fiádur þó 
 lónd þar numed hafde hann 
 heite Eireĸs bera vann. 
64. Fars Rádande fann Eyreĸ 
 fagre kvediu hónum viek, 
 Aunund vid og ætter hanns  
 ullur náde kannaſt brands. 
65. Þiggia býdur þar hiá ſier, 

þeſse fiádur ſpióta grer 
þad ſem like laufast623 af  
Landnáms jórdum ſinumm af.| 

66. Þad Aun(undur) þiggia Red                            182 r 
 þackar ſóma kiórenn lied. 
 Veitte Bónde vopna niord 
 Veideleiſu og Reikiarfjỏrd. 
67. Kolbeins Birgis kall baks vikur 
 kappinn nemur liſta Rikur 
 ſo skipveriumm ſinumm greitt, 
 siálfur getur lỏndenn veitt. 
68. J Kalldbak Reiſa kunne bu 
 keſiu bór med ungre frú 
 allvel ſinum undu hag 
 audnann ſtidur nott ſem dag 
69. Þegar aukaſt fie hanns fór  
 i fyrde Reikia geira þór 
 annad Bú med efne lied 
 eirnenn lika hafa Red. 
70. Aunundur og Asa tvo 
 áttu frida nidia ſvo. 
 Elldre Þorgeir yngre enn  
 Ofeig Gretter nefndu menn. 
71. Sat Aunundur ſóma hár 
 ſo i kyrdum nockur ár 
 beraſt vann til fretta fátt, 
 fyrdar lifdu þar i ſátt. 
72. Æſu fỏdur umm þad skeyd 
 Ofeig Grettir veitte deyd 
 laufa Raftur lítt gódur 

laxa kappe Þormódur 
73. Ofeigs nidie Aſsmundur 
 og hans barme Þormódur 
 ſoktu máled sadder fíe 
 ſendtu efter Aununde. 
74. Hann þvi ſudur ferdaſst frý 
 frægur giſte Hvamme i 
 ættgỏfugre Audur624 hiá 
 Aun(und) þeckti bauga gná. 
75. Olaf ſonar arfa ſinn    
 Jnnelega beidde ſvinn 

                                                   
623 Sennilega misritun fyrir ‘lauſast’, þar sem sagan greinir frá að Önundur litast um eftir lausu landi til 
að nema. Grettis saga Ásmundssonar, 22. 
624 Auður djúpúðga kemur fyrir í Grettis sögu Ásmundarsonar, 24. 
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 Eikenn ſeima æruverd 
 Aunund kvæna i þeirre ferd. 
76. Baugs vill ſol hann bidie þar 
 Bareýiſĸu Asdiſar625    
 hyrder geira handa til 
 á henne ſagdeſt vita ſkil. 
77. Aunundr helldur aframm leid 
 Olafur med hónumm Reid, 
 vine og mága fifu freir 
 fimir aller glediaſt þeir. 
78.  Kialarneſs á þinge þa 
 þeir umm málenn talad fá 
 so med kappe ſókte hvur 
 ſekur verdur Þormódur.  
79. Efter þinged Asdiſar  

Olafe til handa þar, 
 Aunundur bad enn greitt þad geck 
 geira vidur ſprunded fiek. 
80. Vine kvedur vopna þór 
 veſtur Ridur frægda ſtór 
 lidveitſluna þorna þund 
 þackar Audur hir i lund. 
81. A þvj hauſte Olafur  
 audþỏll feſte láns ſamur 
 Audur mátte andaſt þá  
 Er laxdæla ſeiger frá. 
82. Sidar nockru ſo geck til 
 ſina miſte hringa bil, 
 Aun(undur) enn adra hlaut 
 ættgỏfuga ſilke laut| 
83. Þorgrims dóttur Þórdis het                182 v 
 þeſse fru ſem umm eg get 
 velſidud og visku Rik 
 virtest monnum hringa brik. 
84. Ol med henne arfa þann 
 er Þorgrimur nefnaſt vann 
 var ſa ſnemma værn og ſtór 
 vitsku Rikur geyra þór. 
85. Aunundr med bauga bil 
 bió i Kalldbaĸ elle til, 

hyrder fiár med heidurs gnỏtt 
háalldradur dó úr ſótt. 

86. Haugur trefóts heiter þar 
 heigdur ſem ad kappenn var 
 ſetiaſt má þar ſatt [i] brag 
 ſiáſt þeß merke enn i dag. 
87. Þridia Rima Endud er 
 a so tima ſtendur hier. 

Ecke Leingur Fialars fleý, 
 Fálu geingur mitt i þeý. 
 
 

IV. 
                                                   
625 Sagan getur um Álfdísi barreysku Konálsdóttur. Grettis saga Ásmundarsonar, 7 og 24-25. 
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1. Fiórda Sinne Folldar Jsa lýdir 

Eddulaus og afgamall  
ydur Býd eg Studla fall. 

2. Fer mier litt ad fáſt vid dýra bræge  
þad mun eige heimſkumm hent  
er hafa litla orda mennt. 

3. Verd eg þvi ad velia þa til kvæda  
 hina ſem ad hægaſter  
 hálf Ringludumm þikia mier 
4. Merkes Skálldinn micklu hier i lande, 
 medur dírumm brógumm beſt 
   bióda monnum kvædenn fleſt. 
5. Þeinkeg ecke i þeírra ſpor ad gánga 
 er þad fyrer unga menn  

ecke kalla dauda ſenn. 
6. Þeir ſem fleſtum þickiaſt meyre vera 
 Eitthvórt skillde af bragd fínt 
 yfer hina gieta ſínt. 
7. Mannskapurenn mennt og liſter fridar. 
 Þad er burt enn þótta ſtærd  

þeſs i Stadenn aftur nærd. 
8. Helld eg ỏllumm hægt ſie beſt ad láta 
 þvj allt ſamann þeiged er 
 þetta ſem ad hỏfum vier 
9. Einum lánad ỏdrumm þó ſíe fremur,  
 upp ſier hroka ecke má  

ad þvi giæta ſkyllde ſá. 
10. Hinn ej skyllde helldur þann ỏfunda 
 af þvj báder eitt hvỏrt ſinn  

eiga ſtanda Reikninginn. 
11. Nú til efnes Nordra feria Synde 
 þagnar vórumm þokeſt frá 

þeir ſem vilia hlida á. 
12. Fyrr eg hætte Fialars Duggu ſmide 
 Efna rir og uppgefenn, 

Aun(und) þegar heygdu menn 
13. Þordis gifteſt þegar timar lidu 
 ágiætt medur efna GvalH 

Audun Sĸỏkle i VideDal.| 
14. Asgeir  hetu og Audnn þeirra Synir                 183 r    

Eirnenn báder urdu ſenn  
Efneléger þroſka menn.        

15. Þorgr(imur) tók þá vid Búſs umm Rádum, 
 efter fỏdur andadann  
 ýngſtur þo ad være hann 
16. Hálf þritugur hann þa var ad alldre   
 gieck med hærur hỏfde i  
 hærukollur nefndeſt þvj. 
17. Arneſs Bóndinn Eýrekur þá deide. 
 Erfdi Floſe aud og lỏnd, 
 arfe hanns um Numda ſtrónd. 
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18. Þann umm tima þrir híer komu brædur. 
Fyrde numed feingu þriá  
fólk ſem hefur kennt vid þá. 

19. Jngólf þá og Ofeig kann eg nefna 
 Eyvind þridia arfa hanns, 
 Olaf626 kalla niotar brands   
20. Bió á Dróngum byter mundar fanna. 
 Floſe bigde nadurs niỏrd 
 nærſta gilld umm þeſsa jỏrd. 
21. Epter dauda Eiriĸs villde Floſe 
 Eý ad Syner Aunundar  

ættu gefnu Jardernar. 
22. Þeirra mille þyckia vóx af sliku, 
 hielldu brædur ſinu ſamt  
 ſinned Floſa verdur gramt. 
23. Þorgr(imur) var þeirra fyrer Búe 

i Reikiafyrde, a Roſtungs hil 
Rere fiſke afla til. 

24. Het Þorfinnur húſskarl nockur Floſa 
 Þorgrime til hỏfuds hann  

hyrder geira ſenda vann 
25. Mỏnnum fleſtum meýre þokteſt vera, 
 a nætur tima nadurs bór  

ad nauſtumm Þorgrims hradar fór. 
26. Leindeſt hann i læges hiera627 Inne 
 þá ad morgne Þorgrimur  

þeinkte Róa kappſamur. 
27. Fyrer dag og fyrdar tveir med hónum 
 giỏrde nauſtum gánga ad, 
 gat Þorfinnur formerkt þad.  
28. Flỏſku ledurs fulla medur blóndu 
 ſem úr Drecka þeinkte þar 
 Þorgr(imur) á herdumm bar. 
29. Hlióp Þorfinnur hónum er ſindeſt fære 
 Þorgims mille herda hió 
 hamars gride beittre þó. 
30. Sirpa benia ſỏckur upp ad ſkalla 
 fullre ledur flóſku i  

fieck hann eckert tión af þvi. 
31. Liet Þorfinnur lauſa fálu ſára 
 þeinkte ej binda þyrfte um 

þadann hleipur burt med fum.| 
32. Heim i Arnes hleipur ſem ad kunne               183 v 
 þokteſt ảſiár þurfa med 
 Þorgrims vige lifa Red. 
33. Floſe ſagde frekt af orded være 
 Ertu lika eg þad finn  

efter hræddur Stórvirkinn. 
34. Rád er beſta Reckumm ſætter bióda, 

                                                   
626 Olafur hét sonur Eyvindar skv. Grettis sögu Ásmundarsonar, 26. 
627 Þorfinnur „leyndisk í naustinu“ skv. Grettis sögu Ásmundarsonar, 27. Í nausti eru þó gjarnan geymdir 
bátar og kenningin er greinilega skyld kenningunni: ‘keipa héri’, sem merkir bátur (sbr. vísu IV 67.1). 
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 ockar þetta máſke mun 
mále nockur af bótun. 

35. Frá Þorgrime fræda greiner letur, 
myrkurs vegna mannſins ej 

 mátte leita freýrs á meý. 
36. Lundur ſtáls ur ledur flỏſku sáre 
 þúnga tekur þar vid hlie 
 Þorfinns dauda Valgerde.628 
37. Rere ſidann Rógnes ellda vidur, 
 út i kalldbaĸ ytumm  med  
 atburd þennan ſeigia Red. 
38. Kalls ad þeſsu káter giỏrdu dreinger. 

kaudanns fyrer kimed blak, 
kỏlludu Þorg(ei)r flóſĸu baĸ. 

39. Þennan tima þá kom ſtórt hallære, 
eingenn ſiáfar afle fieckſt  
eirnenn vidar Reke bregſt.  

40. Mórg þad yfer myſsere nam ⸝ſtanda⸜ 
 þrauter margur þúngar leid 
 þreingde ad mỏnnumm húngurs neid. 
41. Kaupmenn einu komu ſeint á hauſte 
 undann brutu Arneſe  
 ólldu jór i Vikinne. 
42. Gótſe og life gátu biargad ſínu, 
 fimm til viſtar Floſa hiá 
 fóru þeir um linna þrá 
43. Viſtuduſt hiner Viĸur þar umm Bæi, 
 Steirn het ſá er ſtafna mar, 
 stíra Red og fyrer var. 
44. Nam umm vored nordann vedur meſta 
 koma ſvo ad kyniar þiód, 

kullda med er viku ſtód. 
45. Efter vedred aller Reka ſina, 

Reckar kanna Redu þar 
á Reikia Neſe madur var.  

46. Reidur mikla Rekna finnur þeße, 
hyrder gilldur hárs verju 

heiter þad á Rifskeriu  
47. Fliótur giorde Floſa til ad ſenda 
 og nærſtu Bæa nú med hrad, 
 niótar glỏdduſt ſtáls vid þad. 
48. Enn het madur Einar bió á Giỏgre, 
 kannade Reka kiærn med hlíe 
 Kalldbaklinga landſete.      
49. Sá hann fiſkinn senda i Kalldbaĸ giỏrde, 
 Þorgime og hlirum hanns 
 ad herma sógu hvalrekans. 
50. Brædur hrader brugdu vid og ſettu,|  
 Tólf med monnum týræding                            184 r 

                                                   
628 Sagan getur um eina Valgerði Þóroddsdóttur drápustúfs, er giftist Skeggja skammhöndungi í Grettis 
sögu Ásmundarsonar, 267. En hún kemur ekki við sögu á þessum stað, svo nærtækari skýring er að orðið 
‘Valgerður’ sé hér kenning um öxi. 
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tila629 útá bláann hring. 
51. Kolbeirn Bió i Kolbeins viĸ alldradur, 
 eru hans nefnder arfar tveir  

Ivar hetu og Leifur þeir. 
52. Þeſser fóru þriá huſs karla medur 
 fiſkſens lika fiỏru á 
 og fleýre ſem ad þar til ná. 
53. Fiỏrdi Ingólfs Floſe nordur ſende, 
 til vina sinna vaſkann mann  
 vita lætur hvalrekann. 
54. Floſe vikur fyrſtur kom med Bændumm,630 
 fiſkenn ſkera fóru ſenn 
 J fióruna þióſer631 draga menn   
55. Kalldbaĸlingar komu þá og híner 
 fiórum grædes fákumm á 
 fiſkſens lenda ſýdu hiá 
56. Barmar fyrer budu Vikur monnum, 

ſkurd á hval ſem ſkifte sling, 
 skiótt og allann burt flutning. 
57. Mælte Floſe mier þad hlióted sína, 
 fridur giæfe fader minn 
 fódur yckar Reka ſinn. 
58. Annars Rekann ætla eg mier ad veria 
 hann ſo alldrej hafed meýr, 
 hónum fáu gengna þeir. 
59. J Svifumm þeſsum Svanur kom frá hooli 
 med huſs karla tvenna tvo 
 talar hann vid Þorgrim ſvo. 
60. Lyklegt er þu later ecke Ræna  
 þvi med Rettu þu átt hier 
 þiggia skalltu lid af mier 
61. Þorgr(imur) ſem þetta heyra kunne 
 allmióg Svans af ordum gledſt 
 upp á hvalenn fyrſtur Riedſt 
62. Þorfinnur ſem Þorgims vige liſte  

ſtáls hia Runnum ſtyrer fals 
ſtỏd i ſpore a búknumm hvals. 

63. Þorgr(imur) vid þrælinn mæla giorde 
 Exe fæ eg þina þier, 
 þú ſem fordum lieder mér 
64. Reider ſidann Reckiar fialls ad ſtólpa 
 hana og ej af hógge Dró 
 hauſenn ſkoppar útá ſió. 
65. Hvicku af hvalnum hiner sem ad skáru, 
 upp i fióruna aller ſtrax  

eggiar Floſe þá til slags. 
66. Hord þar verdur hrid umm litenn tima 
 vid ej hỏfdu Viĸur menn 
                                                   
629 Mögulega er „tila“ misritað fyrir ‘síla’. Þá væri mynduð hafkenningin ‘hringur síla’. Karlkynsorðið 
‘tili’ finnst ekki í Íslenskri orðabók nema í merkingunni ‘aldurtili’. 
630 Getið er um „Víkur menn“ í 56. vísu rímunnar og „Víkrmenn“ í Grettis sögu Ásmundarsonar, 29. 
631 Orðið ‘þjósir’ merkir hvalkjöt, sbr. Íslensk orðabók, 1819. 
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 vann ad linaſt ad ſóknenn 
67. Kalldbaĸlingar keipa híera ferma. 
 Svanur og Kolbeins Syner eins 
 ſem med vóru Runnumm fleins.| 
68. Umm þann tima Olafur frá Dróngumm                184 v 
 ỏlldu þángad eſse Reid, 
  og Ingolfs fiardar ſveitenn greid. 
69. Þeſser gengu þa i lid med Floſa, 
 komner ſtrax vid keilu hlad 
 keſiu sækia Runnumm ad. 
70. Styremadur Steirn ſem fyr eg nefnde 
 Ivare med atvik skiót 
 arfa Kolbeins hió af fót.  
71. Leifur Ivars lifre hvalrif tekur 
 færde i hỏfud fielaga Steins 
 fiell ſa daudur under eins. 
72. Bad þá Svanur bragna á ſkip ad gánga 

burt ſo meige hallda haſt  
híner epter ſækia faſt. 

73. Ádur enn Svanur ỏlldu ſting á linna, 
 ſáre miklu ſærde Stein  

ſydann lagde burt frá hlein. 
74. Flỏſĸu bakur Floſa ſkeinu veitte, 
 Olafur þá til Ofeigs hió 
 af því hógge ſo hann dó. 
75. Þorgri(mur) þeirre svípan tekur  

ſagdann hlira ſinn i fáng 
ſitt á fleyed hvetur gáng. 

76. Reru aller Reckar burtu þadann 
 þó ej þætte ferdenn fín 
 fiỏrdenn yfer heim til ſín. 
77. Efter þetta á vard komed gridum, 

mille þeirra enn mála vies, 
manna lagt til Alþinges. 

78. Kalldbaklingum kunne lid ad veita, 
 madurenn Sĸeggi Midfiardar, 
 med Þórodde Goda þar. 
79. Sunnlendingar ſeggia filgdu ad málumm 

fleina Runnumm frægum med 
Floſe sekur verda Ried. 

80. Fullu bæta fiór Rád632 Þorgrim vidur633, 
 mátte hann af andſins ard, 
 ulle geíra fieſkilt vard. 
81. Ofeig gretter Olafur ſem Deidde, 
 fiell so Dómur fyrda ſenn, 
 fyrer kiæme manngióld þrenn. 
82. Aununds Syner eige ſina kunnu  
 Rekann hefde fyrer fíe 
 fader þeirra lagt i tie. 
83. Þorĸell hafde þá lógsógn á fróne, 
                                                   
632 Orðið ‘fjörráð’ merkir morðtilraun, skv. Íslenskri orðabók, 345. 
633 ‘viður’ hér í merkingunni ‘við’. 
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er því beiddur úrſkurdar, 
enn hann gefur þetta svar. 

84. Skilſt mér Rett ad ſkipt ſie brotgeýranum,634 
 hafe svo þad hentaſt ſíe, 
 hveru tveggiu ad Jafnade.| 
85. Epter þetta aller þad lógtóku                185 r 
 ad hvór Reka áls vid Svỏrd 
  ætte fyrer ſinne Jórd. 
86. Kaupmenn þeir er kólgu brutu linna 
 aptur gátu umm orma kór  

úr þeſs brotumm Smidad knór.  
87. Olag meſta á þvi verda náde 
 fyrer þad ſo frá ſagt er  
 fleýed nefna Trekiller. 
88. Nafn af hónum náde Vikenn taka 
 á þvi fleye Floſe Red 
 fared þiggia Steine med. 
89. Sinar Jarder selia adur giórde 
 er nu ſógunnar efne frá  
 ullur veriu komenn ſa 
90. Aununds Syner arfe med ſier ſkiftu 
 Þorgeir Jarder þiggia Red 
 Þorgrimur hlaut lauſa fied 
91. Riedſt Þorgrimur Ráde Sĸeggia medur 
 Inn i midfiỏrd burdugt bú  

ad Biarge ſetia giỏrde nú 
92. Orda Slagur endaſt magur þeſse  
 þeige fagur þiker ỏlld, 
 þritur dagur Nálgast kvỏlld. 
 
 

V. 
 
1. Fimmta hefia fræda ſpil, 
 fyrir menn og Silĸe bil, 
 epter veniu enn eg vil 
 ef ad gyrnaſt hlida til. 
2. Min er ecke mennten slíng 
 mærd er vanda tals umm þing. 
 Vil eg þó úr vitsku bing 
 veita fólke liỏd hending 
3. Lyted ungur lærda eg 
 latur var ſem kargur mieg, 
 lundenn og til liſta treg 
 leinge heimſku geck á veg. 
4. Hlydenn eige helldur var, 
 hitt þvi yfer gnæfde þar 
 viße þó ad vel míer bar 
 vakta bodnu ſkylldurnar. 
5. Geck eg oft med gickeri 
 gárunganna ſelſkap J 
 vonda hrecke vid ej fri 
                                                   
634 ‘Brotgeiri’ er fornt orð yfir umdeildan (oddlaga) landskika, skv. Íslenskri orðabók, 175. 
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 valla tiaér leina þvj. 
6. Ỏrg ſu heimſka ein var mín, 
 Eikur meier þad hugar pín, 
 hiellt eg gott ad hefna ſín  
 er herranns banna ordenn fin. 
7. Feyl og hiá mér finn eg þar, 
 fór eg ecke ſem ad bar, 
 Sĸynlauſu med ſkepnurnar, 
 skynſemenn þó til þeſs var. 
8. Allt er þetta ſýdla ſied 
 sannarlega ólaned 
 yfer mig leidde eg þvi med 
 eins og fleýre henda |Ried                185 v 
9. Hafdu Barn mitt heimſku min      
 hugſkots fyrer siónum þín 
  ef fordaſt villtu fár og pin 
 forelldrunum hlydne sín. 
10. Reittu þaug ej Reide til 
 Rádleggia eg ſoddann vil. 
 Þeirra ef myſser aſtar yl, 
 er þier bued voda ſpil. 
11. Sýrack635 fordum ſo Red tiá 
 ſon minn þar ad ſkalltu gá 
 Bleſsan fodurs biggia má 
 Bórnumm hæle Jórdu á 
12. Letena ecke láttu þig, 
 laſta teima útá stig, 
 helldur Ryd á hana slig 
 hennar fylgd er smánarlíg. 
13. Rádenn slik þú heýr og hallt 
 hefna þin ej ſiálfur ſkallt  
 þó vid annan þier ſie kallt, 
 þad til gefa máttu allt. 
14. Gickia ſkap og glenſe híer  
 gárúnganna forda þier 
 tidum liótu leikerner 
 leida Straffed epter ſier. 
15. Sĸynlauſu vid ſkepnurnar 
 ſkelmers alldrej brúka par 
 oft þo ſíeu óþeckar  
 eckert lógmál ſett þeim var. 
16. Þigge nockur þeſse Rád, 
 þeim er lucku af mer Spád, 

hínum mæter hefndenn brád 
 hier ſem votta dæme ſkrád. 
17. Mannſóngs greinum færaſt frá 
 fálu kalldur guſtur má, 
 Sagann kemur þar nærſt þá, 
 þeir sem vilia hlide á. 
18. Þulinns braut eg þóttu heſt636 

                                                   
635 Hér vísar rímnaskáldið til Síraksbókar, sem er ein af apókrýfum bókum Gamla testamenntisins, 78-
157. 
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 Þorgrimur ad Biarge seſt, 
 efne medur Búſinns beſt 
 brádum lika kongadeſt.    
19. Þeſse ad nafne Þórdis var 
 þỏllenn Rinar leiptrunar 
 undann Nupe Aſsmundar  
 yfer Sprundenn ſæmder bar. 
20. Græddu hiỏnenn góts og fied, 
 giæfann fógur var þeim lied 
 átte vife arfa med 
 Aſsmundur ſem heita Ried. 
21. Stór og fridur Stála bór.   
 Sterkur vitur ſem brádgiór.  
 Vóx þar upp med fagurt fiór 
 fallda hónum unne vór. 
22. Þôrgrimur vid Stỏrfenn Stór 
 stála venia hugde þór 
 Asm(undur) þad senn af ſőr 
 ſoddann útumm þúfur főr. 
23. Vard þvj mille fedga fátt, 
 fellur kalle dag ſem nátt, 
 illa mieg á allann hátt 
 Aſsm(undur) vill ſtarfa smátt. 
24. Þegar orden vaxinn var,                186 r 
 vaſkur biódur dalneidar,637 

hárenn grá i hófde bar 
hæru Lángur nefndeſt þár 

25. Farar efne fieck hann þá, 
 fỏdur ſínumm Rikumm hiá, 
 Isa siglde folldu frá, 
 fiſka garda Sleipner á. 
26. Asmunde um ufsa beck 
 artuglega Reiſann gieck, 
 hneýſa eingenn hendte Reck 

hónum filgde giæfann þeck 
27. J Norveige frida fann  

frændur ſína marga hann 
 kaupmadur ſo verda vann 

vid þá hỏndlan audgaſt kann 
28. Landa mille læges svin 
 lætur Róla kempann fín 

á ſumrum þegar ſólenn ſkín, 
 situr kyrr um linna pin. 
29. Þorſteirn nefndeſt ſeggur ſá 
 ſem um vetra dvalde hiá  
 ſyſtur frida ættſtór á 
 Aſsm(undur) Red þeýrrar fá. 
                                                                                                                                                 
636 Orðið ‘þóttu’ virðist hér vera ritháttur af ‘þóftu’. ‘Þóftu hestur’ er kenning um skip, sbr. þóftudýr, 
þóftujór, sbr. Íslensk orðabók, 1824.  
637 Orðið ‘dalneyð’ finnst ekki í Íslenskri orðabók, en af samhengi má ráða að kenningin ‘bjóður 
dalneyðar’ sé mannkenning. ‘Fárbjóður’ er hinsvegar kenning fyrir hermann og gæti ‘bjóður dalneyðar’ 
verið hugsuð á svipaðan hátt. Sjá nánar Björn K. Þórólfsson, Rímur fyrir 1600, 179 og 147. 
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30. Rannveg nefndeſt Refla hrund 
 Rik af liſtumm blid i lund 
 unne vifed álma þund  
 attu sin á mille kund638   
31. Þeſse verdur þeirra bur 
 Þorſteirn nefndur Drómundur, 
 fyrda sagdur frydaſtur 
 frægur talenn Raddmadur. 
32. Þegar litt var lundur brands  
 legg a komenn módur hanns   
 ágiæt hrefte andar ſtanns 
 Aſsm(undur) kvad ſorgar danns. 
33. Þá vid tóku Þorſteine 
 þegnar skyllder hanns og fie 
 Aſsm(undur) med ángurs ve 
 Eyrde litt i Norveige. 
34. Heſtenn dregur herdlu bands639 
 hann á brauter ſila Ranns, 
 ſigler Jsa ſo til lands 
 ſóma Rikur geimer brands. 
35. Káre i voder byriar blies, 
 bỏr ſem villde loga hlies, 
 i húnavatne heſtur tres, 

hafner tók med byrde fies. 
36. Yfer Vatnsdal ỏllum þá  
 er hofdínge madur ſá, 
 Þorĸell krafla kallaſt má, 
 kunne þeßa sógu fá. 
37. Ridur hann ad Raſta jór 
 Randa frægum bydur þór 
 heim til ſin frá háfa kór 
 hónum medur kappenn fór 
38. Þorĸell madur vitur var 
 vann Primſignaſt kappinn ſnar 
 þegar Fridrick Biſĸup bar 
 boded hingad kriſtninnar.| 
39. Med Þorĸele meýa ein               186 v 
 mæt upp fædeſt Sinnes hrein 
 Asdis het ſu armbands Rein 
 ei til neirna liſta sein. 
40. Bárdar dóttur baugs var Slód 
 bæde frid og vidmóts gód 
 Ofeigs grettes Álfdís jód 
 átte hana geirs med Riod. 
41. Asm(undur) þa brudar bad 
 brátt til egta gengur þad 
 leiddeſt hónum læges glad 
 leingur ſtíra ſels umm hlad. 
42. Þann umm tíma Þorgrimur 
 þar á Biarge Aununds bur 

                                                   
638 Orðið kundur merkir barn, sonur, afkomandi, skv. Íslenskri orðabók, 827. 
639 Kenningin ‘hestur herðlu bands’ er um skip. Orðið ‘herðla’ er líklegast um eyju við Noreg.  
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 ſagdur var nu ſofnadur 
 ſoddann frette Aſsmundur. 
43. Arfenn tekur efter hann 
 og ad Biarge flytia vann 
 burdugt Reiſa Bu þar kann 
 baugs med tródu vel ſem ann. 
44. Aſsm(undur) og audar brú 
 unntuſt lifs um tíma nú 
 þeirra náde blómgaſt bu 
 Bórnenn attu tvó og þriú 
45. Atli ſonur elldſte het 
 annar Gretter hanns eg get 
 ádur enn fleýed Sudra ſet   
 ſem ad til þeſs gánga liet. 
46. Elldre dótter Aſsmundar 
 odladeſt nafned Þórdiſar 
 Glumur Oſpaĸs arfe snar 

eignadeſt640 gefne fýrs lækiar.   
47. Jngre Rannveg heita hlaut 
 hennar Gamle ſidar naut 
 bió a Melum baugs og laut 
 i Bekra fyrde641 auds med ſkraut. 
48. Atle madur mikill var 
 mennta fiadur digder bar 
 gegn og ſpakur geds um far 
 gætte ydiuſemennar. 
49. Gretter fridur biártar brár 
 bera vann og Raudgullt hár, 
 i uppvextinum orku ſmár, 
 illſinnadur latur þrár. 
50. Hagordur og higgenn med, 
 hyrder geira vera Ried, 
 getſpeke var lika lied, 
 langt gat tidum fyrer ſied. 
51. Kallenn Gretter baſla bad, 
 Búinu sem gagn ſie ad 

oftaſt tók ej under þad, 
álma tir og móte kvad. 

52. Fátt vard mille þeirra þvi 
 þyckia ſetteſt kallenn i 
 móder dreings med hótenn hlý 
 honum unne geds um bý. 
53. Eitthvórt ſinn med efna val, 
 Aſsm(undur) ſvo byriar tal, 
 verk eg ætlad hefe hal, 
 hinn ad spur hvad vera ſkal.| 
54. Giæſa minna giættu hier                187 r 
 gegner kallenn – hinn þá tier, 
 veſælmannlegt verk þad er  

                                                   
640 Í hdr. er skrifaravilla ‘eignadadest’. 
641 ‘Bekrafjörður’ er ekki þekkt örnefni, en ‘bekri’ merkir hrútur. Af því má ráða að vísað sé til 
Hrútafjarðar. Íslensk orðabók, 106.  
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 veit eg soddann leideſt mier 
55. Vel af hende verked tied, 
 vitur ſvara kallenn Red 
 þu ef leiſer þier feinged, 
 þá mun batna ockur med 
56.  Gíæſa ſo vid geimſlunne  
 Gre(tter) tók þo umm ej ſíe 
 þókte ſem fært þetta fie 
 þảnkenn til þeſs kólnade.   
57. Sydar nockru ſo til bar 
 ſáu fỏrukerlingar 
 veige nærre vængbrotnar 
 vera margar Giæſernar 
58. Enn Kiuklingar útá hlid 
 eflauſt ſoddann ſkilie þid   
 hỏfdu dauder hỏfudid 
 hieck þo litla búkenn vid. 
59. Biarg var gódur greida Bær 
 gillda beining feingu þær 
 ſógdu frá hvad ſáu tvær 
 ſinum liggia veige nær. 
60. Kallenn ſpurde gilldur greidt 
 Gr(etter) hvỏrt ad hefde deidt   
 fuglana med lynde leidt  
 liodum gat hann móte hreitt. 
61. Vors þá koma vedrenn hlý 
 vel af hvórium ber eg þvi 
 kunne gede kólna i642   
 kiúklinganna hálſen ſni 
62. Asm(undur) þá aftur tier 
 ecke ſkalltu leingur hier 
 af þeim bera geira grér 
 giordu þad eg ſeige þier. 
63. Enn þá dreingur anſa vann 
 ordtak þetta kifenn fann 
 velldur ſá er varer mann, 
 vel af eige fara kann. 
64. Kallenn helldur þickteſt þá  
 þannenn giórer enn ad tiá 
 Verdur Raunenn viſt þvi á 
 verk þier annad mun eg fá 
65. Ỏdru Gretter enn framm ſlær 
 ordtake vid Rædur þær    
 ſá sém Reina fleira fær, 
 fleyra veit og þecking nær. 
66. Edur hvad vinna eg nu ſkal,  
 orda ſtæler kallenn fal 
 bak mitt striuka i ſængur ſal 
 Soddan betra þike hal. 
67. Laufa yngre lundur kvad 
 litelmannlegt verk er þad 
                                                   
642 Frá og með þessari línu virðist penni skrifara illa skorinn í nokkrar línur. 
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 ſkal þó Reina strax iſtad 
 ſtarfe þeſsu higgia ad. 
68. Kvỏlldum á med kallda lund 
 klóra Gr(etter) ſo um stund, 

teitumm giórde tiórgu þund, 
too á gólfe unnu ſprund.    

69. Eitthvórt kvolld vid elldenn ber, 
 Aſsm(undur) vid Gr(etter) tier, 
 lete ſlenid lángt frá þér  
 leggdu nu þvi klæjar mier 
70. Obilgiarnann eggia mann                187 v 
 illt er Gr(etter) mæla kann. 
 Asm(undur) þá inna vann 
 alldrej Dugur til þín Rann. 
71. Gr(etter) fyrer þokte þá  
 þar i Sete lita má 
 ullarkamba honum hiá 
 hendur lagdi þeſsa á. 
72. Efter bake Aſmundar, 
 orku til ſem hafde þar, 
 kallſens lætur kundur ſnar,  
 karranns643 gánga tennurnar. 
73. Kallenn ódur verdur vid 
 vonſku fullann þennann sid 
 þeinkte beria þriótſkann vid 
 þar ej Gr(etter) hafde bid 
74. Árla vetrar efter þad 
 Asm(undur) vid Gr(etter) kvad 
 hlitur þu nú hier i ſtad, 
 hroſsum minum giæta ad. 
75. Betra er þad kvad bauga grer 
 bakſtur helldur enn elldarner, 
 geimer elldre geira tier 
 giórdu þad eg ſkípa þíer. 
76. Hryſsu eg á i fáka flock 
 fagrann dregur hárſens lock, 
 hleipur tirs um brude brock 
 bleikalottann ſkinns med ſmock.644 
77. Kingála er kỏllud ſu 
 kapal eingann tirs á frú 
 værne helld eg vera nú    
 vel mátt henne treiſta þú. 
78. Vis er ſo umm vedur átt 
 vite hún á kafallds mátt 
 heim af jórdu brunar brátt 
 býdur annars dag sem nátt. 
79. Þu skallt nordur híer á háls 
 heſtumm beita vel án táls 
 byrgia umm nætur beiter ſtáls 
 bodnum hliddu greinum máls. 
                                                   
643 ‘Karri’ merkir ullarkambur. Íslensk orðabók, 752. 
644 ‘Smokkóttur’ er einn af sauðfjárlitunum, hér sennilega notað um hest til að lýsa lit. Íslensk orðabók, 
1398.  
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80. Þỏrf mer ſineſt þier á grund 
 þetta leiſa verka af mund 
 betur enn hín ſem bulldu þund645 
 baud eg fyrr med kallda lund 
81. Gr(etter) ſvarar giæddur ſpekt 
 geta aller ſoddann þeckt 
 kallt er verk og kallmannlegt 
 klædnadenn mig breſtur frekt. 
82. Merenne treiſta mun eg eý 
 mier þad virdeſt heimſku greý 
 halur eingenn hárs á meý 
 hafde slikt á gridar þeý. 
83. Gr(etter) ſem ad greiner bók   
 geimſlu hroſsa vid ſo tók 
 þeim til haga ollum ők 
 yfer ſat og dugnad Iok. 
84. Tidenn Jóla til ſo leid, 
 tok út Gr(etter) eingva neýd 
 vedur áttenn vægt ad Reid, 
 var og Jórd umm þetta ſkeyd. 
85. Epter Joolenn ogna ſnió 
 ődum vargur Sĸýa ſpió 
 herianns þakte niſtes646 nó 
 nockrar jarder voru þó. 
86. Skafrenningar |Frekt um frón                  188 r 
 froſte medur giỏrdu tión 
 hórd áſtỏdu hófa lion 
 heſta kólna tekur þión. 
87. Ohỏrdnudum álma bór 
 eingenn þokte giæda kiỏr 
 beita þeim um bráens kór 
 og bera ſialldann þura Spiỏr 
88. Kala tekur keſiu Riôd 
 Kingála á ſvæde ſtód, 
 gaddinn beria gauts um fljỏd 
 giórde framm á niórfa jód. 
89. Kingalu þad kennde allt 
 keſiu tir ſem fraus og ſvallt 
 honum vard vid hana kallt 
 henne ſeirna kauped gallt. 
90. Einhvorn morgun álma grer, 
 ofann ad byrge hroßa fer 
 brádt upp likur beint og ſier 
 bleikála vid Dyrnar er. 
91. Hann for núna henne á bak, 
 herdar aftann þverskurd Rak, 
 Riſta hriggiar Riede þak 
 Rett ad hóm enn dreyrinn lak. 
                                                   
645 Orðið ‘bulda’ eða ‘buldi’ finnst ekki sem nafnorð í Íslenskri orðabók. Líklega er sögnin ‘bylja’ hér í 
samhenginu ‘verk sem buldu á Þundi’. ‘Þundur’ væri þá hálfkenning fyrir Ásmund. Vísað er til tveggja 
verka sem Ásmundur hafði áður skipað Gretti að framkvæma í sögunni, sbr. Grettis saga 
Ásmundarsonar, 39. 
646 Sennilega ritháttur af ‘nístings’. 
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92. Aftur breider húd ſo hann  
 hriggenn yfer blódugann  
 húſed byrgia heſta kann 
 heim til Bæjar ganga vann 
93. Þiodinn frooma fær þad Spurt, 
 fliuga loomar herians burt, 
 kered oma eirnenn þurt, 
 akurs góma folnar jurt. 
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Viðauki	  IV:	  

Listi yfir rímnaskáldskap Kolbeins Grímssonar Jöklaraskálds:	  
 
Rímur af…    ártal  verkbeiðandi 
 
1. Gretti Ásmundarsyni  1658 
2. Gunnari Hávarðarsyni 
3. Sveini Múkssyni     Brynjólfur biskup Sveinsson 
4. Tíódel riddara 
 
 
Listi yfir rímnaskáldskap Magnúsar Jónssonar í Magnússkógum: 
 
Rímur af….    ártal  verkbeiðandi 
 
1.  Agli Skallagrímssyni  1818–19 Jón Kolbeinsson í Stykkishólmi 
2.  Ambrósíusi og Rósamundu 1821  Ólföf Bæringsdóttir ? 
3.  Ármanni    1816   
4.  Bárði Snæfellsás   1804  Jón Egilsson á Vatnshorni 
5.  Bernótusi Borneyjakappa  1823  Gunnlaugur Gunnlaugs. 
Kvennabrekku 
6.  Búa Andríðarsyni   1822  Jón Guðmundsson í Hundadal 
7.  Cyrillusi    1820  Jón Þórðarson á 
Höskuldsstöðum 
8.  Gesti og Gnatus   1828  Bjarni Jónsson ? 
9.  Grettir sterki   1828  Jón Guðmundsson í Hundadal 
10. Gríshildi góða   1834  Árni Helgas. í Brekku, Norðurárd. 
11. Hálfdan Eysteinssyni  1821  Bergþór Þórðarson 
12. Hávarði Ísfirðingi   1795  Jón Egilsson á Vatnshorni 
13. Hemingi Áslákssyni  1808   
14. Hrafnistufeðgar    1798  Þórður Þorsteinss. 
Kvennabrekku 
15. Hrakningum   1812  Sr. Tómas Sigurðsson 
16. Herði Hólmverjakappa  1803  Jón Egilsson á Vatnshorni 
17. Hrólfi Rögnvaldssyni  1828  Þórunn Ólafsd. á Hamraendum 
18. Sigurði og Snjáfríði  1837  Salbjörg Einarsdóttir ? 
19. Sigurði turnarna   1811  Þorlákur Einarsson ? 
20. Sturlaugi starfsama  1830  Bæring Einarsson ? 
21. Tiodel og hans kvinnu  1796  Jón Egilsson á Stóra Vatnshorni 
22. Þorsteini Víkingssyni  1832  Kristján Þorsteinss. í Skriðukoti 
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Viðauki	  V:	  

Bragarhættir rímna Gr15 og Gr17 
 
Gr15: 
 
 I. ríma: Ferskeytt (ferskeytla). 

 
 
Fjórir: Þrír: aBaB. Frjáls forliður. 
 
II. ríma a): Braghent – samrímað – frumhent. 

 
Sex: Fjórir: AAA. Frjáls forliður. 
 
II. ríma b): Valhent – samrímað – frumhent (frumstiklað). 

 
Sex: Fjórir: aaa. Frjáls forliður. 
 
III. ríma: Stafhent eða stafhenda (stuðlalag). 

 
Fjórir: aabb. Frjáls forliður. 
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Gr17: 
 
I. ríma: Ferskeytt (ferskeytla). 
 

 
Fjórir: Þrír: aBaB. Frjáls forliður. 

 
 
II. ríma a): Samhent eða samhenda (alhent, ferstikla, stikla). 

 
Fjórir: aaaa. Frjáls forliður. 
 
 
II. ríma b): Samhent, ónafngreint afrbigði með klifun. 

 
Fjórir: aaaa. Frjáls forliður. 
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III. ríma: Ferskeytt – skáhent eða skáhenda (fráhent). 

 
Fjórir: Þrír: oAoA. Frjáls forliður. 
 
 
 
 
IV. ríma: Stafhent eða stafhenda (stuðlalag). 

 
Fjórir: aabb. Frjáls forliður. 
 
 
 
 
V. ríma a): Ferskeytt – Frumhent. 

 
Fjórir: þrír: AbAb. Frjáls forliður. 
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V. ríma b): Ferskeytt – Oddhent (frumstiklað), oddhending. 

 
Fjórir: Þrír: aBaB. Frjáls forliður.647 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

                                                   
647 Myndirnar eru fengnar að láni frá óðfræðivefnum Braga (bragi.info.is). Bjarki Karlsson útbjó 
myndirnar sem lýsa bragarháttum Gr17 eftir uppskrift þeirri sem birtist í Viðauka II, en nú hefur 
samræmdur texti fyrstu rímna I-IV verið birtur á umræddum vef. 
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