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Ágrip 

Hetjukvæðið Hamðismál hefur frá upphafi verið talið með eldri eddukvæðum. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að finna bragfræðilegar og málfræðilegar 

vísbendingar um aldur kvæðisins og stuðst er við kenningar sem nefndar eru 

bragfræði Sivers, Kuhns lögmál og Craigies lögmál. Einnig er fjallað um atriði eins 

og samdrátt orða, sambeygðan lýsingarhátt, fylliorð og fornar neitanir í þeim tilgangi 

að aldursgreina kvæðið. Niðurstöður þessarar athugunar styðja fyrri hugmyndir um 

aldur kvæðisins; að það tilheyri eldri eddukvæðum sem talin eru vera frá 9. eða 10. 

öld. En þótt vissulega finnist forn aldursmerki í brag og málfari kvæðisins er ekki 

hægt að segja að þau séu með öllu óvéfengjanleg. Sumt á sér fornar rætur, annað 

endurspeglar málstig íslenskunnar við ritun Konungsbókar á ofanverðri 13. öld. 

Heildarsvipur Hamðismála er að auki brotakenndur og helgast það sennilega af því 

að kvæðið var illa varðveitt þegar það var fært á bókfell. Þar af leiðandi má búast við 

að stíllinn beri þess merki og ekki ósennilegt að kvæðið sé heldur frábrugðið sinni 

upprunalegu mynd þótt ræturnar séu örugglega gamlar.  
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1 Inngangur 

Við erum frá blautu barnsbeini vön kvæðabókum sem prentaðar eru 
beinlínis eftir eiginhandarritum skálda; einatt hafa þau lesið prófarkir sjálf. 
Eða ef því er ekki að heilsa, þá eru kvæðin tekin eftir handritum sem 
runnin eru frá því sem höfundur hefur sjálfur skrifað í eina tíð. Við 
treystum ósjálfrátt textunum, nema auðvitað getur verið að villur hafi 
slæðzt inn, eitt og eitt orð hafi mislesizt eða misskrifazt. Það er 
undirstöðuatriði að hafa hugfast að um eddukvæði gegnir allt öðru máli. 
Þau voru ekki fest á blað um leið og þau voru ort; þá voru engar bækur 
til. Höfundar hafa kennt öðrum kvæði sín; þannig voru þau birt, þannig 
bárust þau út. Síðan geymdust þau í manna minnum [...] Samanburður 
mismunandi texta kann stundum að geta hjálpað til að komast nær 
frumkvæðinu, og er þó hætt við að löngum verði óbrúandi djúp milli þess 
og þeirra gerða sem varðveitzt hafa. Það þarf ekki að efa að líkt þessu 
hefur verið um eddukvæði. Sum þeirra er líklegt að séu gömul, ekki yngri 
en frá víkingaöld. Þegar þau voru skrifuð upp á 13du öld höfðu þau 
gengið á vörum manna í svo sem þrjár eða fjórar aldir. Enginn þarf að 
ímynda sér að þau hafi sloppið óbrjáluð yfir það skeið. Og enginn þarf að 
ímynda sér að allir hafi farið með þau á eina lund. 

    - Jón Helgason, Tvær kviður fornar, bls. 14-16. 

Rannsóknir á aldri eddukvæða hafa haft mikið gildi fyrir norræna menningarsögu. 

Frá upphafi rannsókna á eddukvæðum hafa fræðimenn reynt að leita upprunans og 

fjölmörg aldursrök verið tínd til.1 Kenningar um aldur voru heldur öfgafullar í 

frumrannsóknum á 17. og 18. öld. Gert var ráð fyrir mjög háum aldri kvæðanna, allt 

frá því að vera á aldur við Biblíuna til þess að vera ekki eldri en frá árinu 800. Kvæðin 

þóttu fyrst og fremst endurspegla forna menningu, fremur vegna yrkisefnis en forms. 

Með útgáfum á kvæðunum styrktist fræðilegur rannsóknargrundvöllur töluvert. Má 

þar nefna þýskar útgáfur Grimmsbræðra, útgáfu Rasmusar Rasks árið 1818 og 

                                         
1 Hér er einkum og helst stuðst við umfjöllun Jónasar Kristjánssonar og Vésteins Ólasonar 
(2014a:44-49) um  aldursgreiningar á eddukvæðum. 
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íslenska útgáfu Árnanefndar á árunum 1787 – 1828. Um miðja 19. öld hélt íslenski 

lærdómsmaðurinn Benedikt Gröndal því fram að megnið af eddukvæðum hefði 

orðið til á Íslandi og upp úr því náði umræðan um háan aldur kvæðanna töluverðum 

hæðum. Þjóðernishyggja sveif yfir vötnum í deilum um heimkynni kveðskaparins. 

Þar sem kvæðin voru talin afar gömul kom ekki til greina að rekja uppruna þeirra til 

Íslands sem ekki var numið fyrr en á 9. öld. Þjóðverjar töldu eddukvæðin hafa orðið 

til á forngermönskum tíma, Norðmaðurinn Rudolf Keyser eignaði kvæðin Noregi 

og Daninn Svend Grundtvig rakti þau til suðurhluta Skandinavíu. Edwin Jessen 

gagnrýndi hugmyndir samlanda síns Grundtvigs harðlega. Hann var sammála 

Gröndal um íslenskan uppruna en lagði áherslu á textafræðileg rök. Þannig taldi 

hann kvæðin endurspegla íslenskt mál á 11. - 13. öld og að þau væru sennilega ekki 

eldri en frá víkingaöld.  

Aukin málsöguleg þekking, m.a. fyrir tilstilli samanburðarmálfræðinga, hleypti 

miklu skriði í rannsóknir. Málfræðileg rök þóttu orðin traustur grunnur til að setja 

fram rökstuddar tilgátur um aldur og uppruna. Fram eftir 20. öldinni var sú skoðun 

ofan á að flest eddukvæða væru ekki mikið eldri en frá um 900. Athuganir norska 

málfræðingsins Sophusar Bugges áttu stóran þátt í því og Ísland sem upprunastaður 

bættist í hóp landsvæða eins og Noregs og Bretlandseyja. Finnur Jónsson var aftur á 

móti harður á því að kvæðin hefðu orðið til í Noregi á 9. og 10. öld.  Finnur var 

afkastamikill fræðimaður á sviði norrænna fræða. Hann lýsti andstöðu við hugmyndir 

Bugges um engilsaxnesk og írsk áhrif á norræna menningu. Hann viðurkenndi 

erlend áhrif, en taldi að kvæðin hefðu komið úr suðri og að hetjukvæðin væru ættuð 

þaðan. Finnur aldursgreindi eddukvæðin eftir málsögulegum rökum og studdist 

mjög við bragfræðileg einkenni hvers kvæðis.2 Árið 1892 gaf hann út Stutta íslenzka 

                                         
2 Til fróðleiks má nefna að elst kvæðanna taldi Finnur vera Hávamál, ort árið 875. 
Hamðismálum skipaði Finnur í sæti elstu hetjukvæða og taldi þau ort á tímabilinu 925-950. 
Sjá Fidjestøl 1999:106-107 en hann vísar til bókar Finns Jónssonar Den oldnorske og 
oldislandske littaraturs historie, vol. 1 (1894) sem geymir áðurnefnt tímatal höfundarins. 
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bragfræði, rit sem byggir á bragfræði þýska fræðimannsins Eduards Sievers. Finnur 

var sannfærður um gildi greiningarkerfis Sievers og taldi það mjög áreiðanlegt til 

þess að skera úr um aldur. Mörgum samtímamönnum Finns þótti hann skjóta heldur 

langt yfir markið með því að telja kvæðin eins forn og hann gerði.3 Hvað sem því 

líður er framlag Finns mikilvægt, ekki síst vegna þess að hann kynnir bragfræði 

Sievers fyrir fræðasamfélaginu. Í kjölfarið tók bragfræði annars þýsks fræðimanns, 

Andreasar Heuslers, að breiðast út og hún olli, líkt og bragfræði Sievers, 

straumhvörfum í bragfræðirannsóknum. 

Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason segja Heusler áhrifamestan í umfjöllun 

um aldur eddukvæða og að áhrifa hans gæti enn í dag.4 Einar Ólafur Sveinsson tekur 

í sama streng og segir grein Heuslers frá árinu 1906 um aldur og uppruna eddukvæða 

einstaklega sannfærandi, þar sé „forkunnar vel“ sýnt fram á mun á einkennum eldri 

og yngri hetjukvæða.5 Heusler sá fyrir sér nokkuð samfellt ferli í þróun kvæðanna, 

að þau elstu sýni grimmd og hörku en yngri kveðskapur sé mildari og 

tilfinningaríkari. Þannig fann hann kvæðunum stað í sögunni. Tilgátur Heuslers um 

aldur kvæðanna hafa þó verið gagnrýndar fyrir of mikla áherslu á innri rök, 

sérstaklega í aldursgreiningu hetjukvæðanna. Jónas og Vésteinn benda á að 

kenningarnar séu fremur einangraðar frá öðrum bókmenntum, s.s. kristnum textum 

og þjóðkvæðum, en Heusler gerði ekki ráð fyrir tengslum milli þess konar texta og 

eddukvæða.6 Þrátt fyrir efasemdir er þó óhætt að fullyrða að Heusler hafi komið auga 

á margt gagnlegt í formi kvæðanna og þaðan í frá voru eddukvæði almennt flokkuð 

í yngri og eldri aldursflokk eftir ákveðnum formeinkennum. Jónas og Vésteinn telja 

að málsögulegar röksemdir dugi helst til að réttlæta slíka skiptingu þótt flokkarnir 

skarist vissulega. Á fjórða áratug síðustu aldar birti Þjóðverjinn Hans Kuhn 

                                         
3 Fidjestøl 1999:105-106. 
4 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014a:47-48.   
5 Einar Ól. Sveinsson 1962:204. 
6 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014a:48.   
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hugmyndir sínar um aldur fornkvæða. Flokkun hans byggðist fyrst og fremst á 

ólíkum áherslumynstrum dróttkvæða og hetjukvæða. Kuhn, líkt og Heusler, var 

harður á því að Hamðismál tilheyrðu hinum fimm elstu hetjukvæðum, en þau eru 

Atlakviða, Brot af Sigurðarkviðu, Hlöðskviða og Völundarkviða, ásamt 

Hamðismálum. 

Jónas og Vésteinn vekja athygli á því að í seinni tíð hafi höfundar og útgefendur 

forðast að taka afstöðu til aldurs kvæðanna. Þeir velta fyrir sér hvort það komi til 

vegna þeirrar tilhneigingar sem tíðkast hefur undanfarið að gera meira úr einkennum 

þjóðkvæða í stíl eddukvæða.7 Kenningar um áhrif munnlegs flutnings á stíl 

eddukvæða ruddu sér til rúms upp úr 1960 og virðast fræðimenn meira hikandi í 

aldursgreiningu en áður fyrr. Gísli Sigurðsson hefur gagnrýnt málvísindaleg 

aldursrök og efast mjög um gildi þeirra, einkum vegna þess að málbreytingar taki 

miklu lengri tíma en 19. aldar menn ætluðu.8 Að mati Gísla notar skáldskapurinn 

sitt eigið tungutak sem varðveitir fornar orðmyndir löngu eftir að þær eru horfnar 

úr málinu. Kvæðin séu dæmi um lifandi munnlega hefð, þess vegna ætti það ekki að 

skipta venjulegan lesanda neinu máli hvenær kvæðin urðu til. Hefðin gerir hvort eð 

er ráð fyrir að elstu kvæðin séu til orðin á 9. öld en yngstu ekki fyrr en á 13. öld.  

Kristján Árnason segir að þrátt fyrir sterka munnlega hefð líði langur tími frá því 

elstu eddukvæði eru talin ort, um 800, þar til þau eru færð í letur á 13.öld.9 Það 

bendi til þess að eddukvæðin séu kannski ekki eins gömul og menn héldu við upphaf 

fræðilegra rannsókna. Hann telur slíka röksemdarfærslu þó ekki einhlíta því gera 

verði greinarmun á formi og kveðskap. Ekki sé alltaf samasemmerki milli fornra 

bragarhátta og gamalla kvæða. Á hinn bóginn má halda því fram að rannsóknir á 

aldri kvæða séu ákaflega bundnar forminu því að bragurinn setur reglurnar. 

Bragreglur eru ákveðið haldreipi þar sem aldursmerki eru oft sundurleit og óljós. 

                                         
7 Ibid., bls.49. 
8 Gísli Sigurðsson 1999:xvi. 
9 Kristján Árnason 2013:322-324. 
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Haukur Þorgeirsson bendir á að endurmat á gömlum rökum ásamt samanburði á 

orðalagstengslum milli kvæða geti dregið fram ný rök fyrir tímasetningum. Ef 

höfundurinn er óþekktur og ytri vitnisburður af skornum skammti verði kvæðin 

aðeins aldursgreind eftir textanum sjálfum.10  

Af undangengnu yfirliti að dæma er víst að aldursgreining fornkvæða er lífleg 

grein á stórum stofni. Ljóst er að eddukvæði spanna vítt og breitt rannsóknarsvið og 

burtséð frá því hvort aldur einstakra kvæða muni koma skýrar fram í dagsljósið er 

hvert framlag mikilsvert, þótt ekki sé nema til að vökva og styrkja ræturnar.  

 
* 

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er bragfræðileg og málfræðileg greining á eddukvæðinu 

Hamðismál. Eitt og annað í efni og formi tengir kvæðið við fornan tíma og 

markmiðið er að finna og leggja mat á atriði sem helst geta gefið vísbendingar um 

aldur þess.  

Uppbygging efnisins er eftirfarandi: Í öðrum kafla er kvæðið kynnt. Fyrst verður 

fjallað um sögulegan bakgrunn kvæðisins og efnislegur þráður rakinn í stuttu máli. 

Skyldleiki Hamðismála við íslenskar sögur og kvæði er einnig til umræðu en 

ýmislegt í málfari, stíl og efni kvæðisins má tengja við forníslenskan skáldskap í 

bundnu og óbundnu máli. Fræðilegar skilgreiningar er meginumfjöllunarefni þriðja 

kafla. Byrjað er á að útskýra bragarháttinn fornyrðislag, því næst leyfi og hömlur 

stuðlasetningar og síðan hrynjandi eldri kveðskapar og reglur þar að lútandi, s.s.  

atkvæði, sérhljóðalengd og áherslur. Áfram verður haldið með fræðilegar skýringar 

á greiningaraðferðum sem hafa verið notaðar til að færa málfræðileg og bragfræðileg 

rök fyrir aldri fornkvæða. Greiningaraðferðirnar eru nefndar eftir upphafsmönnum 

sínum: bragfræði Sievers, Kuhns lögmál og Craigies lögmál. Auk þess verður fjallað 

um samdregnar orðmyndir, sambeygðan lýsingarhátt þátíðar, fylliorð og neitanir. Í 

                                         
10 Haukur Þorgeirsson 2010:299-300.  
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fjórða kafla er athyglinni beint að Hamðismálum og fyrrnefndum 

greiningaraðferðum beitt til að kanna aldursmerki í kvæðinu. Þar verða einnig 

niðurstöður teknar saman og ræddar. Fimmti kafli geymir lokaorð. Aftast er viðauki 

með Sievers-greiningu á vísuorðum Hamðismála. 
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2 Um Hamðismál 

2.1 Sögulegur bakgrunnur 

Í annarri vísu Hamðismála segir: „Vara þat nú / né í gær / þat hefir langt / liðit síðan 

/ er fátt fornara / fremr var þat hálfu...“11 Skáldið mælir fyrir að atburðir kvæðisins 

séu helmingi eldri en kvæðið sjálft til að lesandi átti sig á að kveðskapurinn vex af 

fornum rótum. Efni Hamðismála er á þessa leið:12 Sagt er frá hefnd bræðranna 

Hamðis og Sörla eftir systur sína Svanhildi, sem hefur verið drepin af Jörmunreki 

Gotakonungi. Guðrún, móðir þeirra, eggjar þá til hefnda í upphafi kvæðisins en 

aðalviðfangsefnið er aðför bræðranna að Jörmunreki. Áður en þeir koma að höll hans 

hitta þeir Erp bróður sinn, eiga við hann orð en enda á því að drepa hann. Í för sinni 

hitta þeir að auki „systur son“ sem væntanlega er Randvér, stjúpsonur Svanhildar 

(hann er ekki nafngreindur í kvæðinu). Þegar bræðurnir koma að höllinni ávarpa 

þeir hirðina en Jörmunrekur, sem er mjög drukkinn, fagnar komu þeirra og segist 

ætla að hengja þá upp. Stuttur bardagi á sér stað og ná vopn ekki að bíta þá bræður. 

Jörmunrekur, sem nú hefur misst fætur og hendur, skipar að Hamðir og Sörli skulu 

grýttir til bana. Þarna átta bræðurnir sig á því að gott hefði verið að hafa Erp með í 

liði og segja víg hans óhapp. Lokavísan segir frá falli bræðranna. 

Persónur kvæðisins eru margar hverjar kunnar úr gömlum frásögnum. Í 

Kviðum af Gotum og Húnum rekur höfundurinn, Jón Helgason, hvaðan þær 

frásagnir koma. Hann varar við því að heimildir séu af skornum skammti og notar 

orðið „heimildavesöld“ til að lýsa fátæklegu ástandi í þeim málum.13 Fyrstu 

ritheimildirnar sem tengjast Hamðismálum eru samtímalegir sagnaannálar frá 

þjóðflutningaöld. Sagnaritararnir nefna Gotakonunginn Jörmunrek Ermenrichus eða 

                                         
11 Nema annað sé tekið fram fylgir texti eddukvæða sem hér birtast útgáfu Jónasar 
Kristjánssonar og Vésteins Ólasonar fyrir Íslenzk fornrit, Eddukvæði I-II (2014).  
12 Jón Helgason 1967:32-34. 
13 Ibid., bls. 41-42. 
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Hermanaricus og víst er að hann hafi verið nokkuð þekkt persóna, eða í það minnsta 

vinsælt ritunarefni. Ammianus sagnaritari segir konunginn hafa svipt sig lífi árið 375 

e. Kr. vegna ótta hans við fyrirhugaða árás Húna en í Gotasögu Jordanesar segir að 

bræðurnir Sarus og Ammius hafi ráðist að Jörmunreki með sverði í hefndarskyni 

fyrir Sunildu systur sína. Sárið sem þeir veittu honum og árás Atla Húnakonungs 

hafi í sameiningu riðið konungi að falli.14 Vafasamt er að treysta því að um hlutlægar 

lýsingar sé að ræða þar sem Húnar voru, af lýsingum sagnaritaranna að dæma, vart 

taldir mennskir. Þeir þóttu svo ófrýnilegir að menn stukku á flótta undan vanskapaðri 

ásýnd þeirra. Þeim er lýst sem ágjörnum, lygnum, óorðheldnum og vansköpuðum, 

svo fátt eitt sé nefnt.15 Ríki Gota og Húna leið smám saman undir lok eftir orrustuna 

frægu á Katalánsvöllum árið 451 sem leiddi til dauða Atla nokkrum árum síðar.   

Þótt menning og tunga þessara fornu þjóða hafi glatast er ekki þar með sagt 

að vísbendingar um skyldleika í tungumáli séu einnig fyrir bý. Í því sambandi má 

nefna nöfn bræðranna Sörla og Hamðis sem virðast samsvara Sarus og Ammius í 

Gotasögu Jordanesar, sem rituð er á latínu. Jón Helgason segir nöfn þeirra bræðra 

ekkert sérstaklega norræn þó hann telji nokkuð skýrt að um sömu persónur sé að 

ræða.16 Skyldleiki sé með nöfnum, Sörli er Serila, Sarilus, Sarelo í þýskum annálum 

en Sarus hjá Jordanesi; Hamðir er Hemidus, Hamidus, Hamidiech í þýskum 

heimildum en Ammius í riti Jordanesar. Minnist Jón einnig á áhugaverð 

merkingartengsl nafna bræðranna við sagnorð í gotnesku. Sögnin ga-hamon þýddi 

‘að klæðast’ hjá Gotum og sarwa merkir á gotnesku ‘vopn (flt.), herklæði’.  

Jörmunreks Gotakonungs er getið í þýskum annálum frá því um 1000 og þar 

er sagt frá dauða hans á svipaðan hátt og í Hamðismálum. Að öðru leyti er ekkert 

skylt með annálunum þýsku og norrænum heimildum Hamðismála, fyrir utan 

Þiðriks sögu sem að efni til er þýsk. Jón Helgason getur þess að væru til þýsk 11. 

                                         
14 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:162. 
15 Jón Helgason 1967:14-15. 
16 Ibid., bls. 44 og 79. 
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aldar Hamðismál væri nokkuð víst að þau væru runnin af sömu rót og norræna 

kvæðið, gerðinni sem við þekkjum. Rótin væri kvæði sem ort hefði verið fyrir löngu 

síðan. Heimildir þær er á eftir koma, eru að megni til íslenskar í formi prósa og 

kveðskapar frá 13. og 14. öld. Þó ritaði Daninn Saxi hinn málspaki örlítið um 

Jörmunrek Gotakonung og segir hann hafa verið af danskri konungsætt. Frásögn 

Saxa, frá því um 1200, er í megindráttum sambærileg við það sem nú hefur komið 

fram um Jörmunrek og því telur Jón Helgason ótvírætt að Saxi hafi þekkt þýskar 

sagnir af Gotakonunginum.17 Einnig vill Jón meina að Saxi hafi þegið vitneskju sína 

frá Íslendingum, hún sé svo skyld íslenskum heimildum.  

2.2 Skyldleiki við íslenskar sögur 

Hamðismál voru skrifuð upp á Íslandi á 13. öld og hafa varðveist þar síðan og hvergi 

annars staðar, í Konungsbók eddukvæða (Codex Regius 2365 4to). Handritatextinn 

bendir til tengsla við ritaðar heimildir frá upphafi ritaldar á Íslandi. Textinn segir 

okkur einnig að sennilega hafi Hamðismál verið til löngu áður en Konungsbók var 

rituð vegna þess að í handritinu stendur við lok kvæðisins: „Þetta eru ko ̜lluð 

Hamðismál in fornu.“  

Fornaldarsagan Völsungasaga er að verulegu leyti byggð á hetjukvæðum. Hún 

er efnislega tengd Ragnars sögu loðbrókar og eru sögurnar varðveittar í sama 

skinnhandriti frá seinni hluta 13. aldar. Bygging Völsungasögu ræðst nokkuð af því 

að höfundur rekur þráð eddukvæða. Fræðimenn eru flestir sammála um að 

Völsungasaga sé þiggjandi um efni, ekki aðeins er hún byggð á hetjukvæðum heldur 

eru tengsl milli hennar og Þiðreks sögu af Bern sem sett var saman á norrænt mál úr 

þýskum kveðskap á valdatíma Hákonar konungs Hákonarsonar, nærri 1260.18 Þiðreks 

saga segir með öðrum hætti af Gjúkungum og Völsungum en Völsungasaga en 

margir staðir eru líkir í sögunum. Ýmsir hafa haldið því fram að sérstök saga um 

                                         
17 Ibid., bls. 80. 
18 Örnólfur Thorsson 1985:158-159. 
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Sigurð Fáfnisbana hafi verið til og rökstutt með því að benda á að Völsungasaga segi 

ítarlegar frá Sigurði þegar hann var ungur en kvæðin í Konungsbók. Jón Helgason 

telur að munur á orðalagi í kvæðum Völsungasögu og kvæðum Konungsbókar bendi 

til að höfundur sögunnar hafi haft undir höndum systurhandrit Konungsbókar, 

kvæðahandrit sem nú er glatað.19 Hann bendir á að höfundurinn hafi verið ákveðinn 

í því að endurskapa efnivið sinn með því að forðast stíleinkenni fornkvæða, s.s. 

kenningar og heiti og þess háttar skraut. Í Völsungasögu er vísað til Hamðismála, 

nánar tiltekið 28. vísu, eftir stuttan aðdraganda sem hér segir:20 

 
...fóru nú, unz þeir kómu til Jörmunreks konungs, ok gengu fyrir hann ok 
veittu honum þegar tilræði. Hjó Hamðir af honum hendr báðar, en Sörli 
fætr báða. Þá mælti Hamðir: „Af mundi nú höfuðit, ef Erpr lifði, bróðir 
okkarr, er vit vágum á leiðinni, ok sám vit þat of síð,“ sem kveðit er:          
                    „Af væri nú höfuðit, 
  ef Erpr lifði, 
  bróðir okkarr inn böðfrækni, 
  er vit á braut vágum.“ 
 

Rétt á undan þessari frásögn er sagt frá kveðjuræðu eða ávarpi Guðrúnar, móður 

bræðranna. Í ávarpi hennar koma fram atriði sem ekki er minnst á í Hamðismálum 

en aðrar íslenskar heimildir geta um. Þar varar Guðrún syni sína við að skaða 

einhvern með grjóti en síðar er látið í ljós að þeir hafi brugðist ráðum móður sinnar.  

Snorra Edda greinir frá sömu atburðum og ber þeim heldur ekki saman við 

kvæðið nema að því leyti að haft er á orði að „af mundi nú höfuðið ef Erpur lifði.“ 

Völsungasaga hefur einnig þessi orð eins og sjá má í tilvísuninni að ofan og að áliti 

Jóns Helgasonar er ekki ósennilegt að höfundur sögunnar hafi kunnað brotið utanað. 

Hafa ber í huga að Snorra Edda, rituð um 1220, er eldri en Völsungasaga og því 

sérkennilegt að hún ein greini frá atburðum sem engar aðrar heimildir eru um. Þeir 

                                         
19 Jón Helgason 1967:90-91. 
20 Guðni Jónsson og Bjarni Vilhjálmsson 1943:90. 
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atburðir sem um ræðir eru efnislega þessir;21 Erpur er með frá upphafi og Guðrún 

skiptir verkum með bræðrunum áður en þeir halda af stað. Hún ætlar Erpi þann 

verknað að höggva höfuðið af Jörmunreki. Hann er uppáhalds sonur Guðrúnar og 

þess vegna drepa hinir bræðurnir hann. Í Hamðismálum og Völsungasögu hitta 

Hamðir og Sörli ekki Erp fyrr en þeir eru farnir af stað. Snorra Edda og Völsungasaga 

eru samsaga um að Guðrún færi sonum sínum herklæði sem járn geta ekki unnið á 

en það er ekki tekið fram í Hamðismálum að klæðin séu gædd töframætti. Kvæðið 

getur þess að vísu að geirar bitu þá bræður ekki, en orsökin ekki nefnd. Sögurnar 

tvær eru einnig samsaga um að bræðurnir séu fótgangandi en þeir fara ríðandi í 

Hamðismálum. Að lokum má nefna að samkvæmt Hamðismálum átti Erpur aðra 

móður en í Snorra Eddu og í Völsungasögu eru þeir þrír sammæðra.  

Af efnislegum atriðum er ljóst að Snorra Edda og Völsungasaga eiga fleira 

sameiginlegt hvor með annarri en með Hamðismálum. Jón Helgason ályktar að 

sögurnar hljóti því að hafa haft aðra gerð Hamðismála sem fyrirmynd, og að sama 

skapi hafi ritari Konungsbókar þekkt yngri gerð Hamðismála sem væri auðskildari 

og betur varðveitt en fornari gerðin. Vangaveltur Jóns um Hamðismál hin yngri eru 

þó getgátur einar, eins og hann sjálfur kemst að orði.22 Það kvæði er auðvitað ekki 

til. 

2.3 Skyldleiki við íslensk kvæði 

Í Snorra Eddu er að finna níu heilar vísur og ellefu vísuhelminga, sem munu vera 

úr Ragnarsdrápu, en hún er talin ort af Braga Boddasyni á fyrri hluta 9. aldar. Nær 

allar vísurnar eru í Skáldskaparmálum, utan ein sem stendur í upphafi 

Gylfaginningar.23  Kvæðið er annars vegar um goðsögulegt efni, hins vegar um efni 

úr hetjusögum, m.a. Gjúkunga. Í vísum Braga er Erpur ekki hafður með en Hamðir 

                                         
21 Sjá Jón Helgason 1967:87-90. 
22 Ibid., bls. 91. 
23 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:151 og 163-164.  



 14 

og Sörli þó sagðir bræður hans. Í Ragnarsdrápu nefnir höfundur Jörmunrek Randvés 

höfuðniðja en Randvés, sona Jörmunreks, er getið bæði í Snorra Eddu og 

Völsungasögu en ekki á hann minnst í Hamðismálum eins og nefnt hefur verið. 

Vísurnar sem tileinkaðar eru Braga fjalla um skjöld sem Ragnar loðbrók á að hafa 

gefið skáldinu og á skildinum eru myndir úr hetjusögum. Meðal þess sem að sögn 

var á skildinum er bardaginn í höll (ranni) Jörmunreks. Hér eru vísuhlutar úr 

kveðskap Braga bornir saman við tilsvarandi vísuhluta úr Hamðismálum.24 

 

Bragi: 

„rósta varð í ranni 
... 
Fell í blóði blandinn 
brunn o ̜lskála...“ 
--- 

„Mjo ̜k lét stála støkkvir 
styðja Gjúka niðja 
... 
Jónakrs sonum launa.“ 

Hamðismál: 

Styrr varð í ranni, 
stukku o ̜lskálir, 
í blóði bragnar lágu, 
komið ór brjósti Gotna. 
--- 
Grýtið ér á gumna 
allz geirar ne bíta, 
eggjar né járn, 
Jónakrs sonu. 

 
Vísuorð Braga „Rósta varð í ranni“ og vísuorðið „Styrr varð í ranni“ í Hamðismálum 

segja það sama en með svolítið ólíku orðalagi. Sams konar setningar má víða finna í 

fornum kveðskap, sbr. „Rymur var í ranni“ (Hlöðskviða), „Ymur varð á bekkjum“ 

(Atlakviða) og „Glaumur var í höllu“ (Hamðismál).25 Bragi og Hamðismál eru 

sammála um að hendur og fætur voru höggnar af Jörmunreki, Bragi lætur útlimina 

liggja á gólfinu en í Hamðismálum er þeim fleygt á eldinn. Í Hamðismálum segir að 

Jörmunrekur hafi látið grýta bræðurna, sbr. „Grýtið ér á gumna“ en Bragi lætur 

Jörmunrek „styðja Gjúka niðja.“ Ölkerin brotna á gólfinu í Hamðismálum: „stukku 

                                         
24 Textinn úr Ragnarsdrápu fylgir útgáfu Finns Jónssonar 1912-1915: B I 1-2. 
25 Jón Helgason 1967:50-55. 
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ölskálir“ og menn liggja í blóði sínu. Hjá Braga fellur það sem eftir er af Jörmunreki 

ofan í ölkerin: „Fell í blóði blandinn / brunn ölskála“ en sú lýsing þekkist ekki 

annars staðar. 

Greinileg tengsl eru á milli Atlakviðu, Hlöðskviðu og Hamðismála. Í fyrsta 

lagi er söguefni og form kvæðanna líkt. Í annan stað eru líkindi í stíl kvæðanna. Atli 

er einn eiginmanna Guðrúnar en í Hlöðskviðu eru persónurnar ekki bundnar 

Gjúkungum ættarböndum. Rætur Hlöðskviðu hafa verið raktar til 

þjóðflutningaaldar, eins og rætur Hamðismála, og bragur þessara hetjukvæða er 

óreglulegur en það bendir frekar til hás aldurs en ungs. Orðalagstengsl eru augljós í 

nokkrum vísuorðum Hamðismála og Atlakviðu, eins og eftirfarandi samanburður 

sýnir: Hm.10.1-3; Brœðr grát þú þína / ok buri svása / niðja náborna og Akv.38.5-

8;  nema ein Guðrún / er hon æva grét / brœðr sína berharða / ok buri svása.26 Í 

Hm. 24.9-10 er Jörmunreki hent í heitan eld: orpit / í eld heitan og í Akv.19.3-4 er 

keimlíkt orðalag: en inom átta / hratt hann í eld heitan. Augljósasta skyldleikann 

finnum við milli Hamðismála og Guðrúnarkviðu. Jónas Kristjánsson og Vésteinn 

Ólason fara þá leið að fjalla sameiginlega um kvæðin tvö í eddukvæðaútgáfu sinni, 

þeir telja varla hægt að fjalla um annað án þess að minnast á hitt vegna þess að upphaf 

kvæðanna er svo til eins.27 Bæði kvæðin hefjast á inngangi eða kynningu í 3. persónu. 

Ávarp Guðrúnar til sona sinna og samtal hennar og Hamðis er í vísum 3 – 10 í 

Hamðismálum en vísum 2 – 8 í Guðrúnarhvöt. Orðalagið er grunsamlega líkt í 

ofangreindum vísum. Í 11. vísu Hamðismála skilur að, þá halda bræður af stað í 

hefndarför en Guðrún rekur áfram raunir sínar í Guðrúnarhvöt enda er kvæðið 

tregróf. Jón Helgason skýrir líkindin svo að munnlegur flutningur hafi orðið þess 

valdandi að kvæðunum hafi verið skeytt saman í öndverðu.28 Samsetning kvæðanna 

tveggja hafi myndað góða heild og þannig orðið að hinum fornu Hamðismálum. 

                                         
26 von See o.fl. 1997-2012:846. 
27 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:165-166.   
28 Jón Helgason 1967:31. 
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Einar Ólafur Sveinsson telur þetta mögulegt þótt vanalega skýringin hafi verið sú að 

skáldið sem orti Guðrúnarhvöt hafi stælt Hamðismál þegar þau voru heillegri.29 

Jónasi Kristjánssyni og Vésteini Ólasyni þykir sennilegt að upphaf Hamðismála séu 

viðaukar og mjög breytt frá upphaflegri útgáfu. Vegna óreglu í bragnum sé hið 

fornlegasta jafnvel eldra en Atlakviða og sennilegasta skýringin sú að stofn 

Hamðismála sé kominn frá fornu kvæði sem varðveittist illa. Rök skorti til að skera 

úr um hvort sé sennilegra: að kvæðin hafi blandast saman í munnlegri geymd eins 

og Jón Helgason telur líklegt eða hvort Guðrúnarhvöt hafi orðið til þannig að tregrófi 

var bætt við inngang Hamðismála.  

Einn fárra sem telja Guðrúnarhvöt eldra kvæðið af þessum tveimur er Klaus 

von See.30 Ályktun von See kemur nokkuð á óvart, ekki vegna þess að hann telur 

Guðrúnarhvöt eldri, heldur telur hann Hamðismál vera ungt kvæði. Það sé mjög 

gagnrýnið á hetjudýrkunina og vísar von See í fjölda orða sem einkenni yngri 

hetjukvæði. Jónas og Vésteinn gefa lítið fyrir greiningu von See þar sem hún 

samræmist ekki ákveðnum stílbrögðum sem kölluð eru epísk stílbrögð, og þau séu 

fyrirferðamikil í Hamðismálum. Stílbrögðin koma fram sem tví- eða þríteknar 

tilvísanir í sama fyrirbærið með ólíku orðalagi í hvert sinn. Að auki leynast í kvæðinu 

epískar viðlíkingar í hliðstæðum setningarliðum.  

Jónas og Vésteinn veita lýsingarorðum í Hamðismálum sérstaka athygli, 

aðallega vegna einstæðrar samsetningar þeirra. Þau eru alls ekki alltaf hliðstæð heldur 

einnig oft notuð sem frumlag. Nokkur þeirra koma fyrir í öðrum eddukvæðum. 

Lýsingarorðin eru helst þessi:31 glýstamr, gangtamr, einstœðr, kvistskœðr, 

hugumstórr, bláhvítr, sárbeitr, náborinn, húnlenzkr, stórbro ̜gðóttr, jarpskammr, 

sundrmœðr, holdgróinn, goðborinn/góðborinn, vindkaldr, o ̜lreifr, hugfullr, 

mæfingr, sammœðr, reginkunningr, bo ̜ðfrœkn, gunnheilagr, eggmóðr. Oft voru 

                                         
29 Einar Ól. Sveinsson 1962:401. 
30 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:157-158. 
31 von See o.fl. 1997-2012:845. 
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samsett lýsingarorð nýmyndanir skálda og í Snorra Eddu eru slíkar myndanir 

kallaðar sannkenningar.32 Þær eru nokkuð algengar í eddukvæðum en koma ekki oft 

fyrir í dróttkvæðum kveðskap. Kvæðið á einhver tengsl við dróttkvæði, síst þó í stíl 

og formi en meira í einstökum orðum og kenningum. Sverð er nefnt mækir og það 

er táknað með kenningunni skíðijárn og grey norna er kenning fyrir úlfa.33 Eins eru 

nokkuð margar kenningar notaðar um bræðurna, og oftast tengjast þær herklæðum, 

s.s. hjálmum, skjöldum eða brynjum. Það ósamræmi sem greina má í stíl 

Hamðismála kemur í veg fyrir að hægt sé að tengja kvæðið við fágaðri stíl 

dróttkvæða. Erindi Hamðismála eru áberandi ólík og þess vegna rétt að tala um 

ósamræmi í stíl. Jónas og Vésteinn ganga svo langt að segja stílinn á köflum ekki 

samboðinn hinu mikilfenga efni.34 En sitt sýnist hverjum um fagurfræði textans. 

Þessi stílmunur hefur samt sem áður verið talinn höfuðvísbendingin um að vísuorð 

kvæðisins séu misgömul.  

  

                                         
32 Sveinn Yngvi Egilsson 1999:13. 
33 von See o.fl. 1997-2012:835. 
34 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:158. 
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3 Greining á brag og máli fornkvæða 

3.1 Bragarháttur  

Uppruna fornyrðislags má a.m.k. rekja aftur til um 400 en þá er skráður sá germanski 

kveðskapur sem næst kemst fornyrðislagi eins og við þekkjum það í dag.35 Megnið 

af rúnaristum víkingaaldar er í óbundnu máli og ein sú þekktasta er rúnatextinn á 

horninu frá Gallehus í Danmörku frá 5. öld: ekhlewagastiʀ | holtijaʀ | horna | 

tawido |. Hér ber að líta grundvallarformgerð fornyrðislags, hina svokölluðu 

germönsku langlínu. Hún skiptist í tvær stuttlínur eða hálflínur sem stuðlar tengja 

saman. Hvor stuttlínan hefur tvö ris, fyrri stuttlínan hefur einn eða tvo stuðla í 

hákveðum en sú seinni einn stuðul í fyrri hákveðu. Utan Norðurlanda er germanska 

langlínan varðveitt í fornenskum, fornsaxneskum og fornháþýskum kveðskap. Sem 

dæmi má nefna Bēowulfskviðu, Hēliandskviðu og Hildebrandskviðu. Í rúnatextum 

frá víkingaöld eru varðveitt allnokkur dæmi um fornyrðislag og er vísan á Rök-

steininum sænska frá því skömmu eftir 800 elst þeirra en hún hljóðar svo:36 
 

  raiþ [þ]iaurikʀ   Raið (eða Réð) Þió[ð]rikʀ 
  hin þurmuþi   hinn þormóði 
  stiliʀ flutna   stilliʀ flotna 
  strantu hraiþmaraʀ  strandu Hraiðmaraʀ 
  sitiʀ nu karuʀ   sitiʀ nú garuʀ 
  a ̜ kuta sinum   á gota sínum 
  skialti ub fatlaþʀ  skialdi umb fatlaðʀ 
  skati marika   skati Mæringa 
   

Eins og getur að líta er formið tiltölulega frjálst og greinilega það sama og nefnt er 

fornyrðislag á íslensku. Atkvæðafjöldi er breytilegur á milli risa, forliður er frjáls og 

ekki er gert ráð fyrir rími í hættinum. 

                                         
35 Einar Ól. Sveinsson 1962:73. 
36 Ibid., bls. 5-6. 
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Merking orðsins háttur er ‘venja; útlit; aðferð’.37 Líkt og skýringin bendir til 

á hún ekki aðeins við form (útlit) heldur einnig hlutverk eða virkni. Nafnið 

fornyrðislag þýðir form sem notað er í fornum kveðskap. Í klassískum kveðskap gerir 

hefðin ráð fyrir að nefna hættina eftir forminu einu en íslenska nálgunin vísar til 

uppruna og hlutverks.38 Vegna breytileika í línulengd fornyrðislags er oft talað um 

að edduhættir standi nærri lausamáli en aðrir fornir hættir, s.s. dróttkvæður háttur. 

En þótt atkvæðafjöldi sé breytilegur í edduháttum er algengast að í fornyrðislagi séu 

ferkvæðar (stutt)línur ráðandi en það kemur fyrir að við fáum tveggja atkvæða línur 

og allt upp í tíu atkvæða línur, ýmist með forlið eða mörgum atkvæðum milli risa. 

Þennan mikla breytileika skýrir Kristján Árnason svo að horfa verði á langlínuna, 

þ.e. stuttlínurnar tvær, sem setningarlega og merkingarlega heild.39 Það sem tengir 

saman línurnar og skapar reglufestu eru stuðlarnir.  

Vísuorð Hamðismála eru í heild 222. Kvæðinu er ýmist skipt í 26 eða 31 

erindi en hér verður tekið mið af útgáfu Jónasar Kristjánssonar og Vésteins Ólasonar 

fyrir Íslenzk fornrit (2014). Þar er kvæðið 31 erindi. Langflest þeirra hafa 8 vísuorð 

en inn á milli finnast styttri erindi og lengri vísurnar eru allt upp í 10 vísuorð. Á 

einum stað er vísa undir ljóðahætti. Risin eru stundum óregluleg og forliðir á víð og 

dreif. Hér má sjá yfirlit um fjölda atkvæða í vísuorðum (1): 

 
(1) Vísuorð Hamðismála flokkuð eftir fjölda atkvæða:  

Þríkvæðar línur:   5 

Ferkvæðar línur:   71  

Fimmkvæðar línur:  81 

Sexkvæðar línur:   40 

Sjökvæðar línur:  18 

Áttkvæðar línur:  4 

Níkvæðar línur:  2 

Tíkvæðar línur:  1 

 

                                         
37 Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:310. 
38 Kristján Árnason 2013:145.   
39 Ibid., bls. 222. 
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Vegna fjölda fimmkvæðra lína í Hamismálum kemur manni í hug málaháttur. 

Nafngiftin gefur oft vísbendingu um bragarhátt, t.d. eru Atlamál ort undir málahætti, 

sbr. það að Atli er sá sem mælir í kvæðinu en Hamðir mælir einnig af munni fram í 

Hamðismálum. En þrátt fyrir að fimmkvæð vísuorð séu hlutfallslega flest í 

Hamðismálum þá eru risin í þeim línum mun oftar tvö en þrjú, sbr. tvö ris í 

fornyrðislagi en þrjú ris í málahætti. Hér verður því litið á brag Hamðismála sem 

óreglulegt fornyrðislag, þótt óljóst sé. Líkt og með bragformið eru stuðlarnir ekki 

alltaf augljósir í kvæðinu. Dæmi eru um að fleiri en einn möguleiki komi til greina 

í stuðlasetningu og í örfáum tilvikum eru stuðlar engir. 

3.2 Stuðlasetning 

Íslensk stuðlasetning hefur haldist nær óbreytt í 1200 ár. Í doktorsriti sínu Tólf alda 

tryggð gerir Ragnar Ingi Aðalsteinsson grein fyrir þróun stuðlasetningar og skýrir 

samkvæmt venjum og reglum málfræði og bragfræði. Stuðlasetning á sér ríka hefð 

sem Ragnar Ingi líkir við hefðina að bregða sér í sparifötin á tyllidögum. Ljóðstafirnir 

séu eins ómissandi og sparifötin í jólamessu.40 Stuðlar veita orðum aukinn styrk, 

notaðir til áhersluauka. Í grunninn er reglan sú að fyrsta atkvæði orðs beri stuðulinn, 

en einnig þarf að hafa í huga setningarlegan styrk orðanna sem bera stuðulinn. Þá 

þarf að skoða gaumgæfilega hljóðfræði- og hljóðkerfislegar reglur sem liggja að baki 

hljóðum sem stuðla saman. Ragnar Ingi nefnir í því sambandi samsvörun hljóða og 

lágmarkshljómun sem grunnþætti stuðlasetningar. Meginreglan sé sú að „sömu 

hljóð” (hljóðön) stuðli saman og þau raði sér niður í svokallaða jafngildisflokka. 

Jafngildisflokkur eru hljóð eða hljóðasambönd sem stuðla eða ríma saman og eru þar 

af leiðandi jafngild í bragkerfinu. 

Sérhljóð eru dæmi um einn jafngildisflokk en þau stuðla hvert við annað. 

Hvert samhljóð myndar svo einn flokk og innan hvers samhljóðs geta verið fleiri 

flokkar. Til að stuðlun sé virk þurfa jafngildi og lágmarkshljómun að vinna saman. 

                                         
40 Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2012:285. 
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Samhljóð í framstöðuklösum hafa mismunandi hljómmagn og raða sér í atkvæðin 

eftir einhvers konar stigvenslum eins og sjá má í eftirfarandi skala.41 

 

                hljómmagn eykst 
---------------|------------------|----------------|--------|--------|-----------------|--------------- 

lokhljóð          önghljóð           nefhljóð   /l/        /r/       hálfsérhljóð       sérhljóð 

 

Mest hljómmagn hafa sérhljóð, minnst lokhljóð. Ragnar Ingi telur upp og skýrir alla 

jafngildisflokkana en þeir eru 26 talsins, sérhljóðsflokkur meðtalinn. Að svo stöddu 

er ekki talin þörf á að skilgreina alla flokkana, en gripið verður til einstakra skýringa 

eftir þörfum við greiningu Hamðismála.  

Að mörgu er að hyggja í stuðlun fornkvæða og mikilvægt að átta sig á að 

jafngildi í bragkerfinu er ekki endilega það sama og jafngildi í málkerfinu. Sumt 

hefur reynst örðugt að skýra með vissu en nokkrar tilgátur hafa orðið til. Öll 

sérhljóðin eru sem dæmi ekki eitt og sama hljóðanið.42  Í forngermönsku langlínunni 

kölluðust á atkvæði sem höfðu sams konar upphaf. Í tilviki sérhljóða var 

málstuðullinn ekki aðgreinanlegur eins og í samhljóðunum, þ.e. atkvæðið hafði 

tóman atkvæðisstuðul því ekkert samhljóð átti þátt í að mynda upphaf atkvæðisins. 

Önnur skýring á sérhljóðastuðlun er sú að í frumgermönsku hafi hvert sérhljóð 

stuðlað við sjálft sig en ekki önnur sérhljóð enda mun færri sérhljóð þá en síðar varð. 

Hljóðvörpin fjölguðu sérhljóðunum og juku flækjustigið það mikið að öll sérhljóðin 

voru sett í einn jafngildisflokk.  

Stuðlun hljóða með h- er einnig arfur frá fornri tíð. Orð rituð með h í 

framstöðu, eins og hafa, hjálpa, hlaupa, hljóta, hnýta, hnjóta, hrökkva, hrjóta og 

hvessa mynda einn jafngildisflokk frá fornu fari þrátt fyrir ólík hljóðgildi. 

Upphafshljóðin eru langt frá því að vera þau sömu m.a. vegna þess að blásturinn er 

                                         
41 Jón Axel Harðarson 2017a. 
42 Kristján Árnason 2013:273-274. 
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missterkur en samt nægilega mikill til þess að bragkerfið skilgreini hann sem einn 

jafngildisflokk. Í ljósi sögunnar er vitnisburður kveðskapar hér dýrmæt heimild. Jón 

Axel Harðarson hefur bent á að skáld, þ.e. menn sem mest hlustuðu eftir hljómfalli 

málsins, hafi ávallt skynjað upphafshljóðið h í orðum eins og hljóð, hrífa og hnífur 

– sem stuðluðu einmitt við orð eins og háfur, hýði og hurð.43 Hann bendir jafnframt 

á að öll germönsk mál sem glatað hafa h í framstöðu á undan l-, r- eða n- hafa í 

þessari stöðu raddaða hljómendur. Hins vegar telur Haukur Þorgeirsson að umrædd 

stuðlun byggist á „hefðarreglu”, þ.e. eigi rætur að rekja til þess tíma er orð eins og 

hof, hróp og hlaup höfðu „upphafshljóð í líkingu við [x].”44 

Annað álitamál snýr að s-stuðluninni. Miða þarf við hljóðið sem fer næst á 

eftir s en jafngildisflokkar í s-stuðlun hafa breyst frá elstu kvæðum til yngri. Fyrir 

1400 mynduðu s, sj, sl, sm, sn og sv einn jafngildisflokk en eftir þann tíma er 

stuðlunin lærð, þ.e. hún styðst ekki við grundvallarreglur um stuðlun út frá hljóði. 

Þegar sníkjuhljóðið kemur til sögunnar eftir 1400 í klösunum sl og sn hættu þessir 

klasar að stuðla saman þar til á 18. öld er menn tóku aftur upp þá venju. Þessi 

sníkjuhljóðsstuðlun er eina dæmið sem ekki byggist á lágmarkshljómun. Aðgreina 

þarf gnýstuðlana sk, sp og st; þeir stuðla hver við sig og hafa gert frá upphafi.  

Stuðlun v og vr má finna í nokkrum eddukvæðum, sbr. eftirfarandi línur úr 

Atlakviðu: vín í valho ̜llu / vreiði sásk þeir Húna. Í orðum sem til forna höfðu vr féll 

v brott í vesturnorrænu en hélst í austurnorrænu, sbr. dö. vrede andspænis ísl. reiði. 

Í vesturnorrænu virðist þetta brottfall hafa orðið á 9. og 10. öld en það er misjafnt 

eftir mállýskum. Í Þriðju málfræðiritgerðinni kallar höfundurinn, Ólafur hvítaskáld 

(um 1210-1259), umrædda stuðlun „vindandina fornu.” Orðið vindandi er komið 

af nafni rúnarinnar vend.45 Margir hafa fallist á þá skýringu að skáld til forna hafi 

verið meðvituð um málbreytingarnar og gert ráð fyrir v-i þar sem stuðlunin þótti 

                                         
43 Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2012:201.   
44 Haukur Þorgeirsson 2013:73. 
45 Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:1139. 
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viðeigandi í kvæðum sínum eða viljað fyrna mál sitt. Níundu aldar skáldið Bragi 

Boddason og tíundu aldar skáldið Egill Skallagrímsson láta orð sem höfðu vr- í 

framstöðu stuðla við orð sem höfðu ýmist v- eða r-. Bragi stuðlar reiður við orð með 

fornu r-i en einnig vrangur við orð með v-i. Egill lætur að vísu reiði stuðla við ríks 

í Arinbjarnarkviðu en Ólafur hvítaskáld tilfærir vísu eftir Egil þar sem stuðlarnir 

krefjast v fyrir framan r í orðinu rangr (vrangr). Vegna þessarar óreglu í 

stuðlasetningu fornskáldanna telur Jón Helgason óöruggt að treysta því að þau hafi 

haft vr í talmáli sínu.46 Eðlilegri skýring væri að skáldin hafi kunnað kvæði sem 

varðveittu fornt vr- og reynt að viðhalda hefð en í eddukvæðunum er algengt að 

orðið vreiðr og sögnin vega séu pöruð saman í eins konar formúlukenndu orðalagi, 

og er þá um stílbragð að ræða.  

Fidjestøl telur vindandina eitt fárra áreiðanlegra atriða þegar kemur að 

aldursgreiningu enda þótt fyrnt mál sé óhjákvæmilegur fylgifiskur í þessu 

samhengi.47 Fyrning máls þjóni fyrst og fremst stíl bragarins og geti hafa orðið til á 

því augnabliki er textinn var saminn eða þegar hann var skráður á skinn eftir 

munnlegri geymd. Vald bragarháttarins sé þó ekki algert því orðsifjarnar (orð með 

vr- stuðlun) vísi veginn. Í Hamðismálum er stuðlasetning ekki alltaf skýr en eitt er 

víst, „vindandin forna” kemur hvergi fyrir í kvæðinu og því vart ástæða til frekari 

umræðu. 

3.3 Hrynjandi 

Það sem skilur að eldri kveðskap, s.s. eddukvæði og dróttkvæði, og yngri er munur 

sem tengist hljóðdvöl. Fyrir hljóðdvalarbreytinguna réðst hrynjandi kvæða af 

mismunandi atkvæðaþunga eða dvöl. Hljóðdvöl til forna réðst einkum af lengd 

                                         
46 Jón Helgason 1966:185. 
47 Fidjestøl 1999:238. Varðandi önnur málsöguleg greiningaratriði nefnir Fidjestøl m.a. 
mikilvægi fylliorða og samdrátt orða (sjá bls. 201). Um vr- stuðlun sem tæki til 
aldursgreiningar sjá ennfremur Hauk Þorgeirsson 2016b, sem kemst að svipaðri niðurstöðu 
og Fidjestøl. 
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sérhljóða og hversu mörg samhljóð fylgdu þeim.48 Í forníslensku voru stutt sérhljóð 

þessi: a, e, i, u, o, y, o̜, ø. Löng sérhljóð: á, ), é, æ, í, ú, ó, ý, œ. Tvíhljóð: au, ei, ey. 

Aðgreining á þyngd atkvæða er ein aðalforsenda þess að greina hrynjandi fornkvæða 

en nútímamálið gerir ekki greinarmun á léttum og þungum áhersluatkvæðum. Þung 

áhersluatkvæði með langa hljóðdvöl höfðu orðmyndir eins og stór, hálar, bleikir, 

landa og fóstra.49 Létt áhersluatkvæði með stutta hljóðdvöl höfðu hins vegar 

orðmyndir eins og talar, gleði og vakir. Einkvæðar orðmyndir eins og far og spá gátu 

ýmist haft langt eða stutt atkvæði, allt eftir því hvort hvíld eða orð sem hófst á eftir 

samhljóði eða sérhljóði fór á eftir. Aðeins þung atkvæði báru ris ein og sér.  

Atkvæði er hljóðskynjunarlegt fyrirbæri, myndað af hljóðum eða 

hljóðasamböndum og er minnsta yfirsneiðlega eining hljóðkerfisfræðinnar.50 Greint 

er á milli sérstakra stofnhluta í byggingu atkvæðis: kjarna og jaðars. Yfirleitt er 

kjarninn sérhljóð eða sérhljóðskenndur (atkvæðisbær) hljómandi. Samhljóðin sem 

standa á undan og/eða á eftir kjarnanum mynda jaðarinn. Þau sem standa á undan 

nefnast stuðull eða höfuð, þau er á eftir fylgja nefnast hali. Atkvæði geta verið án 

stuðuls og/eða hala. Þau sem hafa hala eru kölluð lokuð atkvæði en halalaus opin. 

Það sem ákvarðar lengd atkvæðis er rím þess en það er myndað af kjarna og hala, sé 

hann hluti atkvæðisins. Stuðull atkvæðis hefur engin áhrif á lengdina og í halalausu, 

opnu atkvæði ræður kjarninn alfarið lengdinni. Málfræðingar hafa notast við 

formeininguna móru, um það sem fyrr var nefnt dvöl, til þess að ákvarða lengd 

atkvæða á þann máta sem sýnt er í (2).51 Létt atkvæði eða stutt hefur eina móru, 

þungt atkvæði eða langt hefur tvær mórur, ofurlangt atkvæði hefur þrjár mórur eða 

fleiri. Atkvæðaskil eru táknuð með punkti innan orðs.  
 

                                         
48 Kristján Árnason 2003:23. 
49 Ibid., bls. 33. 
50 Jón Axel Harðarson 2015. 
51 Kristján Árnason 2013:210. 
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(2) Dæmi um mismunandi lengd áhersluatkvæða í íslensku með talningu móra:52 
 

 ara = a.ra (rím fyrra atkvæðis: a = 1 móra): stutt 
 stara = sta.ra (rím fyrra atkvæðis: a = 1 móra): stutt 
 órum = ó.rum (rím fyrra atkvæðis: ó = 2 mórur): langt 
 fórum = fó.rum (rím fyrra atkvæðis: ó = 2 mórur): langt 
 anda = an.da (rím fyrra atkvæðis: an = 2 mórur): langt 
 stranda = stran.da (rím fyrra atkvæðis: an = 2 mórur): langt 
 vándir = ván.dir (rím fyrra atkvæðis: án = 3 mórur): ofurlangt 
  
Hér skiptir mestu máli að átta sig á atkvæðabyggingunni. Hljóðdvalarbreytingin 

gerði það að verkum að stutt sérhljóð lengdist í opnu atkvæði. Þar með fengu 

orðmyndir eins og fara eða vinir langt fyrra atkvæði. Dróttkvæður bragur sýnir hvar 

atkvæðaskil voru í fornum kveðskap og tvíkvæð orðmynd með stuttu sérhljóði í 

opnu atkvæði var ónothæf í niðurlagi dróttkvæðrar ljóðlínu (þar sem næstsíðasta 

atkvæði var langt). Eftir hljóðdvalarbreytingu var hins vegar hægt að nota orðmyndir 

eins og saga eða vinir í niðurlagi óstýfðra vísuorða sem enduðu á réttum tvílið * x. 

Hér fyrir neðan er yfirlit um klassísk tákn sem stuðst er við til að greina hrynjandi, 

áherslur og atkvæði í fornum kveðskap, sbr. (3)53  
 

(3) Bragfræðileg áherslu- og atkvæðatákn: 
 

* Þung áhersla                        

+ Þung aukaáhersla                 

, Létt áhersla 

- Létt aukaáhersla 

x Engin áhersla 
 

                                         
52 Dæmin eru fengin að láni frá Jóni Axel Harðarsyni (2017a). 
53 Sjá t.d. Finn Jónsson 1892:14-15. 
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Klofning atkvæðis er táknað: ― → ⏑ x;  hér verður fyrra atkvæðið að vera stutt. 

Stytting atkvæðis er táknað: ― → ⏑.  

3.3.1 Bragfræði Sievers 

Fræðimaðurinn Eduard Sievers rannsakaði hrynjandi fornyrðislags og birti í bókinni 

Altgermanische Metrik árið 1893. Athuganir hans eru um margt merkilegar og 

hrintu af stað eftirminnilegum umræðum á sínum tíma - og gera raunar enn. 

Kenningar Sievers byggjast á að greina mynstur í hrynjandi forngermanskra ljóða 

eftir áhersluþyngd. Mynstrin, eða gerðir vísuorðanna, eru í grunninn fimm talsins 

en innan hverrar gerðar eru nokkrar undirgerðir. Í hrynjandi fornyrðislags skiptast á 

ris og hnig eða þung og létt áhersla og í kerfi Sievers er hugmyndin sú að hvert 

vísuorð hafi fjórar bragstöður: tvö ris og tvö hnig. Bragfræði Sievers gerir auk þess 

ráð fyrir aukaáherslum (hálfstyrk) en þær hafa verið helsta bitbein fræðimanna.54 

Gagnrýni á bragfræði Sievers hefur þó ekki komið í veg fyrir að hann á sér enn trygga 

fylgismenn.  

Í formálsorðum að Stuttri íslenzkri bragfræði (1892) segist höfundurinn, 

Finnur Jónsson, vera fyrir löngu orðinn sannfærður um ágæti og gildi rannsókna 

Sievers þótt eðlilega leiki vafi á „ýmsum smáatriðum“ en Finnur hikaði ekki við að 

leiðrétta smáatriðin, jafnvel sleppa einstaka orðum úr kvæðum. Sjálfur segir Finnur 

að menn þurfi að vera vel að sér í bragfræðinni og skelli þeir skollaeyrum við þessum 

                                         
54 Kristján Árnason (2013) segir m.a. að ef gengið er út frá því að ris þurfi hið minnsta tvær 
dvalir hafi sumir fræðimenn farið milliveginn með því að gera ráð fyrir „aukarisi“ í línum 
sem geri ráð fyrir fimm bragstöðum. Aukarisin séu í takt við upphaflegar hugmyndir Sievers 
og sá háttur viðhafður að einn styrkur dreifist milli tveggja orða. Kristján telur þetta hljóma 
sérkennilega frá mállegu sjónarmiði og að óljóst sé hvernig tvö orð eða tvö atkvæði geti í 
sameiningu borið eina þunga áherslu nema þau skipti styrknum með sér til helminga. 
Kristján vill heldur gera ráð fyrir einhvers konar braglegri upphefð en hún sé ekki alltaf á 
hrynsterkum stað og þurfi heldur ekki eingöngu að vera bundin áherslu, hún gæti tengst 
hendingum og ljóðstöfum. Sjá frekari umræðu hjá Kristjáni í Stíl og brag 2013:233-235. 
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nýju bragreglum fornmanna sé það merki um „andlegan þverúðarskap“.55 Greining 

í anda Sievers er þó ekki aðeins framkvæmanleg með leiðréttingum, nema síður sé 

eins og Haukur Þorgeirsson hefur bent á. Hann segir bragfræði Sievers styðja við 

leiðréttingartilraunir í einhverjum tilvikum en í raun nýtist hún betur til að hafa 

hemil á þeim og hefur gert frá upphafi.56 Ástæðan fyrir því að Haukur tekur þetta 

fram er ef til vill sú að Sievers sjálfur setti smáorð sem hann mat bragfræðilega óþörf 

innan sviga í eddukvæðaútgáfu sinni 1885. Sömu smáorðum (fornöfn meðtalin) taldi 

Finnur eðlilegt að sleppa.57 Haukur segir þá lýsingu á fornyrðislagi að í hverju 

vísuorði séu tvö áhersluatkvæði og mismunandi fjöldi áherslulausra atkvæða of 

almenna til að hún komi að einhverju gagni, sérstaklega þegar meta á aldur kvæða. 

Þannig álítur hann greiningarkerfi Sievers vera „öflugt“, einmitt vegna þess að það 

er ekki einfalt.58 Bragfræðigreining verði að geta greint á milli margs konar ólíkra 

mynstra. Haukur bendir aukinheldur á að Sievers-greiningu megi nota til að meta 

leshætti handrita. Skoða þurfi sérstaklega vísuorð sem ekki falli að greiningunni því 

þau geti ýmist bent til þess að kvæði sé ungt eða gamalt. Bragfræðin dugi þó ekki 

alfarið ein og sér, því að afbökuð vísuorð geta allt eins verið upphafleg.  

Lítum á grunngerðirnar fimm í kerfi Sievers en þær geyma hver sitt 

áherslumynstur. Nokkrar undirgerðir fylgja hverri grunngerð sem eins konar afbrigði 

af aðalmynstrinu:59 

 

                                         
55 Sjá formálsorð Finns Jónssonar (1892) að Stuttri íslenzkri bragfræði. 
56 Haukur Þorgeirsson 2016a:142. 
57 Finnur Jónsson 1932:xiv: „Udeladelsen af sådanne stedord (og andre småord) er after min 
mening i og for sig tilladelig og naturlig – ... og så at sige selfølgelig, når linjen derved 
bliver metrisk normal.“ 
58 Haukur Þorgeirsson 2016a:139-143. 
59 Fylgt er að mestu samantekt Önnu Helene Feulner á bragfræði Sievers, sjá Feulner 
1999:140-142. Skýringar á grunn- og undirgerðum eru fengnar frá Hauki Þorgeirssyni 
2016a:125-136. 
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A) A–gerðin sýnir flest afbrigði af grunnáherslumynstrinu. Upptaktur er leyfilegur 

og fyrra hnig má vera fjölkvætt, stytting kemur fyrir sums staðar og klofning 

atkvæða er algeng í risum.  

A1: * x (...) * x Fyrra ris stuðlar. Engar aukaáherslur.  

A2k: * + , x  Aukaáhersla í fyrra hnigi. Síðara ris hvílir á stuttu atkvæði. 

A2l: * + * x  Aukaáhersla í fyrra hnigi. Síðara ris á löngu atkvæði. 

A2b: * x * +  Seinna hnig hefur aukaáherslu. 

A2ab: * + * +  Bæði hnigin eru þung með aukaáherslu. 

A3:   Eins og A1 en aðeins seinna ris stuðlar. 

A*: * + x * x /  Aukin gerð. Fimm atkvæði. 

 * + x * +   " 

A**: * x + x * x Tvöföld aukning.  
 

B) Risin verða að vera þung atkvæði. Í miðju vísuorðinu er algengt að sé tvíkvætt 

orð en einnig kemur fyrir að eitt orð feli í sér bæði risin. Auk þess geta risin hvort 

um sig verið einkvætt orð. Fjölkvætt fyrra hnig leyfilegt. 

B1: x (...) * x * Risin eru þung og seinna hnig eitt atkvæði. 

B2: x (...) * xx * Þung ris en seinna hnig tvíkvætt. 

[B3: x (...) * x (x) *] Aðeins seinna ris stuðlar. Umdeilt. 

 

C) Fyrra hnig má vera fjölkvætt. Mjög algengt afbrigði hefur þríkvætt orð sem felur 

í sér bæði risin. 

C1: x (...) * * x Bæði risin eru þung. 

C2: x (...) , x * x Fyrra risið klofið. 

C3: x (...) * , x Seinna ris á stuttu atkvæði. 
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D) Hér eru þríkvæðar orðmyndir algengar. 

D1: * * + x  Þriðja atkvæðið með þungri aukaáherslu. 

D2: * * - x  Þriðja atkvæðið létt. 

D3: * , + x  Seinna ris létt, þriðja bragstaðan í þungu atkvæði. 

D4: * * x +  Aukaáhersla á fjórða atkvæði. 

D*1: * x * + x Aukið afbrigði af D1. Fimm bragstöður. Algengust af þeim 
auknu. 

D*2: * x * - x Aukið afbrigði af D2. Fimm bragstöður. 

D*4: * x * x + Aukið afbrigði af D4. Fimm bragstöður. 

 

E) Þetta er sjaldgæfasta gerðin. Þríkvætt orð í upphafi vísuorðs er algengt. 

E1: * + x *  Algengasta afbrigðið. Önnur bragstaðan er þungt atkvæði. 

E2: * - x *  Létt atkvæði í annarri bragstöðu. 

E*1: * x + x *  Aukið afbrigði af E1. Fimm bragstöður. 

 

Styttar gerðir: Þríkvæð vísuorð eru norrænt sérkenni.60 Sievers nefnir þetta afbrigði 

F-gerð.61 Hefðin gerir ráð fyrir að þriggja atkvæða vísuorð séu leidd af fjögurra 

bragstaðna vísuorðum þar sem lokahnigið er fellt brott. Þau má öll heimfæra undir 

A-, C- eða D-gerð og því nærtækast að kalla styttar eða stýfðar gerðir og merkja 

                                         
60 Sjá umfjöllun um þríkvæð vísuorð hjá Finni Jónssyni 1892:17-18 og Hauki Þorgeirssyni 
2016a:137. Til viðbótar má nefna umræðu Fidjestøls 1999:252 um tilgátur þess efnis að 
þríkvæð vísuorð hafi þróast út frá samdregnum myndum. 
61 Sievers 1905:19. 
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styttinguna með frádráttartákni (mínustákni), t.d. A1-.62 Þegar vísuorð eru stýfð 

getur þriðja atkvæðið haft aukaáherslu. 

Eins og nafnið bendir til bera áherslulaus atkvæði (x) enga áherslu; þyngd þeirra 

skiptir ekki máli, þau bera engan styrk. Í upphafi braglínu eru aukaatkvæði jafnan 

kölluð forliðir eða upptaktur. Haukur Þorgeirsson (2012b) hefur ákveðnar efasemdir 

um hvort forliðir séu orðnir að bragreglu í fornyrðislagi eddukvæða. Hér notar 

Haukur orðið forlið (e. anacrusis) í merkingunni „optional initial drop”63 eða 

valfrjálst aukaatkvæði í upphafi vísuorðs. Hann veltir fyrir sér hvort skáldin hafi litið 

á forliði utan hefðbundinna, fastra áherslumynstra sem bragfræðilega gildan 

möguleika. Rímurnar, sem komu seinna, sýni án efa að forliðir séu þá orðnir partur 

af almennum bragreglum. Fram að því standi þeir utan fastra áherslumynstra (eins 

og grunngerða Sievers) sem hefð er fyrir í fornyrðislagi. Þar af leiðandi skilgreinir 

hann B- og C-línur sem vísuorð án forliða því þar er forliðurinn hluti af 

grunnatkvæðabyggingu braglínunnar. 

Haukur fjallar sérstaklega um fimmkvæða áherslumynstrið x * x * x en það er 

einmitt undirgerð grunnmynsturs. Hann telur alls ekki víst að það standi fyrir forlið 

+ A-línu frekar en B-línu + áherslulaust atkvæði. Hann spyr hvort líklegt sé að 

fornyrðislag hafi fyrr orðið fyrir áhrifum af notkun forliða fram yfir aðra forna 

bragarhætti sem lutu strangari reglum vegna tiltölulega frjálsar hrynjandi.64 Enda 

þótt skáldin hafi litið á fimmkvæða mynstrið x * x * x sem gildan kost í kveðskap er 

ekkert sem bendir til þess að þau hafi ályktað að hér væri á ferðinni viðbót við 

hefðbundinn fjórliða takt eða að nokkur tengsl hafi verið þar á milli. Hann veltir upp 

þeim möguleika að fimmkvæða mynstrið sé komið til vegna áhrifa frá 

vesturgermönskum kveðskap, nema það sé hreinlega merki um sérvisku einstakra 

skálda. Haukur tekur fram að kvæði sem eru til í fleiri en einu handriti, t.d. Völuspá, 

                                         
62 Sjá Suzuki 2014:186. 
63 Haukur Þorgeirsson 2012b:3. 
64 Ibid., bls. 13-14. 
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séu augljóslega heppilegri en önnur til að kanna eðli og fjölda forliða.65 

Eddukvæðabálkurinn er að mestu varðveittur á einum stað, í Konungsbók, og oft 

enginn samanburður í boði. Í því sambandi bendir hann á munnlega geymd. 

Skrifarar handritanna hafi sennilega ekki verið að hugsa sérstaklega um að koma 

kvæðunum bragfræðilega réttum til skila. Þeir miðluðu gömlum texta sem hafði 

reglulegri hrynjandi á eldra málstigi en hafði gegnum aldirnar spillst vegna 

málbreytinga. Breytingarnar megi greina í sumum kvæðum á ófullkominni 

stuðlasetningu og samdregnum orðmyndum.  

Fram hefur komið að hefð er fyrir því að greina brag Hamðismála sem 

óreglulegt fornyrðislag vegna þess að risin eru oftast tvö, þrátt fyrir löng vísuorð sem 

í fyrstu geta virst tilheyra málahætti. Í greiningarkaflanum verður tekið fram í hvaða 

vísuorðum forliðir birtast. Þar verður að vísu ekki talað um forlið heldur upptakt. 

Þess skal einnig getið að í greiningunni er ekki gert ráð fyrir upptakti á gerðum sem 

hefjast á áherslulausu atkvæði. 

3.3.2 Samdregnar orðmyndir 

Samdregnar orðmyndir lýsa ákveðnum hljóðbreytingum sem áttu sér stað á 10. - 11. 

öld og hafa verið notaðar til að færa rök fyrir aldri kvæða. Með hjálp bragarins má 

endurgera orðmyndir til eldra málstigs í samræmi við breytingarnar en í skáldskap 

var tilhneiging til að nota samdregna orðmynd til að lengja atkvæðið og losna við 

hljóðgap. Fidjestøl stingur upp á þremur þróunarmöguleikum:66 

1) uppmælt + frammælt hljóð héldust óbreytt, ritað úi, ói, ái. 

2) samdráttur tveggja sérhljóða sem voru lík í framburði; síðara sérhljóðið rann 

saman við það fyrra: áa > á, éi > é, íi > í, úu > ú, óu > ó, )u > ). 

                                         
65 Ibid., bls. 5. 
66 Fidjestøl 1999:246-247. 
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3) frammælt sérhljóð + miðmælt eða uppmælt hljóð leiddu til breytinga á 

áherslu og lengd. Áherslan færðist frá fyrra sérhljóði yfir á það seinna og úr 

varð stígandi tvíhljóð: ía > já, íu > jú, > éa > já, > éu > jó, æa > já, æu > jó. 
 

Eins og liðir 2) og 3) gefa til kynna gat tveggja atkvæðna orð (, x) breyst í einkvætt 

orð (*). Sbr. dæmi 2) fáa > fá, féi > fé, trúu > trú, f)um > f)m og 3) féar > fjár, 

knéom > knjóm. Þegar bragurinn krefst þess að nota , x, verður vísuorðið of stutt 

ef * er notað í staðinn. Ef bragurinn gerir aftur á móti ráð fyrir *, er oft hægt að skipta 

því út fyrir , x án þess að bragurinn spillist. Sievers telur að reglan um klofningu    

(* = , x) afhjúpi samdregnar orðmyndir í fornyrðislagi en í klofnum atkvæðum 

verður fyrra atkvæðið að vera stutt. Fidjestøl bendir á að B- og E-gerðum Sievers 

verði að gefa sérstakan gaum, sbr. Grípisspá 22.3:67 þann er fleira sé (af sjá); þarna 

fyllir sé seinna ris og samkvæmt áherslumynstrinu er ekki gott að það sé klofið. Hann 

telur því lesháttinn sé líklegri en séi. 

Fidjestøl segir vandasamt að tímasetja breytingarnar nákvæmlega en 

samkvæmt reglu Sievers megi þó rekja breytingarnar allt til 10 aldar.68 Einnig sé 

vitnisburður dróttkvæða afar mikilvægur í þessu sambandi en hann sýnir elstu dæmi 

um samdregnar myndir í kvæðum frá 10. öld.69 Smám saman minnkar notkun 

ósamdreginna mynda í dróttkvæðum kveðskap og er almennt horfin á öndverðri 13. 

öld en birtist stöku sinnum hjá skáldum síðar. Samantekt Fidjestøl á umræddum 

orðmyndum hefur nokkra þýðingu fyrir aldursgreiningu Hamðismála en hann segir 

                                         
67 Ibid., bls. 248. 
68 Ibid., bls. 249-250. 
69 Dæmi um ósamdregna mynd frá 11. öld er: ormfr)n séa h)num (Sighvatur Þórðarson, 
995-1047). Samkvæmt reglu 3) ætti ósamdregna orðmyndin séa að dragast saman í 
orðmyndina sjá og oft eru báðar myndir bragfræðilega jafngildar: * = , x. En reglan á ekki 
við í slíkum tilvikum vegna þess að ef á undan fer atkvæði með þunga eða létta áherslu, í 
þessu tilviki –fr)n, leyfir bragurinn ekki samdregnu myndina, auk þess sem vísuorðið 
uppfyllti þá ekki kröfuna um 6 atkvæði. Sievers- gerðirnar A2k (eins og dæmið sem um 
ræðir) og C3 afhjúpa oft ósamdregnar myndir í dróttkvæðum hætti (Fidjestøl 1999:247). 
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kvæðið það eina sem eingöngu hefur samdregnar myndir (engar ósamdregnar). Þess 

skal getið að Fidjestøl segir dæmin ekki vera hafin yfir allan vafa en hann telur samt 

sem áður að vitnisburður orðmyndanna gefi til kynna að þau kvæði sem sýni aðeins 

ósamdregnar myndir séu eldri en Hamðismál. Hann tekur þó margoft fram að 

röksemdarfærslan sé ófullnægjandi einkum fyrir þær sakir að myndirnar eru bundnar 

reglum bragarins. Jafnframt segir Fidjestøl að þrátt fyrir augljósa galla á bragfræði 

Sievers, sem að hans mati er ekki fullnægjandi lýsing á hrynjandi fornra bragarhátta, 

þá nýtist hún sem kerfi til að flokka skipulega málform elsta kveðskapar. Í fjórða 

kafla, greiningarkaflanum, verður bent á samdregnar orðmyndir og vafaatriði þar að 

lútandi. 

3.3.3 Sambeygður lýsingarháttur 

Í eddukvæðum eru mörg dæmi um að lýsingarhátturinn er beygður með andlagi 

sínu: Ek hefi Hlórriða hamar um fólginn (Þrymskviða 8.1-2); Sundr ho ̜fum Sigurð 

sverði ho ̜gginn (Brot af Sigurðarkviðu 7.3-4); Ýdalir heita, þar er Ullr hefir sér um 

go ̜rva sali (Grímnismál 5.1-3); þvíat ek hefi nauðigr nipti grœtta (Helgakviða 

Hundingsbana II 30.3-4). Í nútímamáli er lýsingaháttur þátíðar ávallt hafður í 

stirðnaðri mynd: þf. et. hk. Á 13. öld gerist það að hvorugkyn eintölu vinnur á, þá 

fáum við dæmi eins og: Nú hefir ho ̜rð dæmi hildingr þegit (Helgakviða 

Hundingsbana II 3.1-2).  

Skýringar má finna í formgerðum sagna í norður- og vesturgermönsku sem 

mynduðu núliðna tíð.70 Í frumgerð núliðinnar tíðar var hafa ekki hjálparsögn heldur 

sjálfstæð sögn sem stýrði þolfalli. Lýsingarháttur þátíðar var svo fylliliður 

þolfallsandlagsins og aðeins hægt að nota lýsingarhátt þátíðar af sögnum sem stýrðu 

þolfalli. Smám saman fóru menn að skynja lýsingarhátt þátíðar sem sagnmynd með 

germyndarmerkingu. Frumgerð núliðinnar tíðar breyttist merkingarlega þannig að 

sjálfstæða sögnin hafa varð að hjálparsögn og fylliliðurinn (lh.þt.) varð að höfði 

                                         
70 Jón Axel Harðarson 2014. 
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sagnliðarins. Breytingin hafði það í för með sér að sagnir tóku almennt að mynda 

núliðna tíð óháð því hvort um áhrifssagnir eða áhrifslausar sagnir var að ræða. Í 

núliðinni tíð sem mynduð var af germyndarsögnum með þolfallsstýringu var 

beygður lýsingarháttur ríkjandi fram yfir 1200. Smám saman hvarf sambeygingin 

fyrir áhrif sagna sem ekki stýrðu þolfalli og mynduðu núliðna tíð með lýsingarhætti 

þátíðar í stirnuðu myndinni. Almennt er talið að notkun sambeygðra mynda bendi 

til þess að kvæði sé nokkuð gamalt, þótt í fornmálstextum standi sambeygðir og 

ósambeygðir lýsingarhættir oft hlið við hlið. Fornkvæði, eins og eddukvæðin, 

endurspegla þannig breytingarferlið frá sambeygingu til stirnaðrar myndar.  

Michael Barnes (1969) skoðaði setningafræðilegt umhverfi lýsingarháttar 

þátíðar í núliðinni tíð í forníslenskum textum; konungasögum, Íslendingasögum og 

Grágás svo eitthvað sé nefnt. Athugun hans er í senn málsögulegt yfirlit og 

samanburður á tíðni sambeygðra og ósambeygðra mynda í prósa. Markmið Barnes 

með samanburðinum er að varpa ljósi á hvers vegna skáld og/eða skrifarar kusu aðra 

myndina fram yfir hina.71 Barnes segir tímasetningu breytingarinnar byggja á þeirri 

augljósu staðreynd að notkun sambeygingarinnar minnkar smám saman frá elsta 

texta (frá því fyrir 1200) til hinna yngri (frá um 1250-1300), þrátt fyrir einstaka 

undantekningar.72 Í Hómilíubókinni frá um 1200 finnast til að mynda 122 dæmi um 

lh. þt. og af þeim er lýsingarhátturinn sambeygður 54 sinnum. Hér ber að athuga að 

áhrifslausar sagnir og þær sem stýra þágufalli eða eignarfalli geta ekki myndað 

núliðna tíð með sambeygðum lýsingarhætti þátíðar. Helstu niðurstöður Barnes eru 

m.a. þær að ef lýsingarháttur er nálægt andlagi sínu í texta, aukast líkurnar verulega 

á því að hann sé sambeygður. Því líkari sem sambeygðu og ósambeygðu myndirnar 

eru því algengara verður að stirnuðu myndinni bregði fyrir og hún er einnig 

algengari í aukasetningum en í aðalsetningum. Barnes leiddi einnig hugann að 

                                         
71 Barnes 1969:59. 
72 Ibid., bls 67. 
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hrynjandi setninga („sentence rhythm”), 73 en hann dró í efa að hún hefði gegnt 

nokkru hlutverki í formbreytingum lýsingarháttarins en lagði þó áherslu á þá 

almennu tilhneigingu að hafa sambeygðan lýsingarhátt í lok setningar.74 Einnig þurfi 

að taka sérstakt tillit til stílbragða. Þótt stílfræðileg rök dugi ekki ein og sér til að 

greina aldur málfræðilegra fyrirbrigða, þá megi nokkuð örugglega fullyrða að 

sambeygður lýsingarháttur heyri til fornlegra þátta. 

3.4 Styrkur orðflokka 

Reglur um mismunandi áherslu orðflokka einkenndu elsta kveðskap. Síðar breyttist 

þetta þannig að áherslan tengdist fremur setningunni en einstökum orðum. Einna 

fyrstur til að koma auga á þetta var Max Rieger en rannsóknir hans birtust á prenti 

á seinni hluta 19. aldar. Hann sá að ákveðnir orðflokkar voru líklegri en aðrir til að 

bera stuðul. Við nánari athugun á orðaröð í setningum kom í ljós að orðflokkarnir 

eru ólíkir að því er varðar setningarlega stöðu þeirra. Rieger rannsakaði fornenskan 

og fornsaxneskan kveðskap og út frá athugunum sínum þróaði hann stigskipt kerfi 

sem greindi sterkari orðflokka frá þeim veikari.75 Nafnyrði, þ.e. nafnorð, lýsingarorð, 

nafnháttur, lýsingarhættir og töluorð (nomen) tróna á toppi stigkerfisins, á eftir fylgja 

sagnir í persónuhætti (verb), því næst atviksorð (adverbs) og í lokin þeir orðflokkar 

sem minnstar líkur eru á að beri áherslu, en það eru forsetningar eða 

forsetningarhenglar og tengiorð (function words).  

Kerfi Riegers gerir ráð fyrir að orðflokkarnir séu háðir hver öðrum en ekki þó 

í fyrirframgefinni setningafræðilegri röð eftir náttúrulegri setningaráherslu („natural 

sentence stress”).76 Sem dæmi má nefna að ef tvö nafnyrði úr sterkasta orðflokknum 

                                         
73 Ibid., bls. 53-55. 
74 „...an inflected supine of the type whose syllabic content changes according to whether 
or not it is inflected is somewhat more likely than its uninflected counterpart to stand in 
final position in a sentence or clause” (Barnes 1969:108). 
75 Gade 2002:860. 
76 Ibid. 
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raða sér hlið við hlið verður fyrra orðið að stuðla. Sagnir í persónuhætti bera minni 

áherslu en nafnyrði og atviksorð og fornöfn eru áherslumeiri en persónubeygðar 

sagnir. Forsetningar og tengiorð geta staðið í risi en stuðla sjaldan. Próklitísk smáorð 

eru alltaf áherslulaus.  

Í kjölfarið voru hugmyndir Riegers yfirfærðar á norræna fornyrðislagið. Menn 

eins og Eduard Sievers, Hans Kuhn og Andreas Heusler miðuðu allir við styrk orða 

og setningaráherslu í sínum rannsóknum. Heusler skilgreinir kenningu sína um 

áherslustyrk orða út frá því á hvaða orðum stuðlarnir lenda. Sterkust eru nafnorð, 

lýsingarorð, fallhættir sagna og sterkari flokkar atviksorða (merkingarrík atviksorð). 

Millisterk eru sagnir í persónuhætti, stigslýsingarorð og önnur atviksorð (háttar- og 

tíðaratviksorð), veikustu orðin eru forsetningar, fornöfn, sögnin að vera og fleiri 

sagnir í nafnhætti.77 Styrkleikamunurinn birtist í bragnum með þeim hætti að orð í 

sterkari flokkum draga til sín setningarlegan styrk í braglínunni, t.d. ef sterkt orð 

stendur í fyrra risi ber það stuðul, og slíkt orð getur ekki verið forliður.  

Heusler lagði mikla áherslu á að fornkvæðin byggðust á takti og gagnrýndi 

kenningar sem lögðu mest upp úr að telja og greina atkvæði, s.s. eins og kenningar 

Sievers. Hann leit þó alls ekki framhjá því að styrkleikahlutföll milli atkvæða innan 

orða hefðu áhrif á hrynjandi enda byggðist aðferð hans m.a. á tónrænni greiningu. 

Heusler taldi setningafræðilega byggingu mikilvægari og hefur sú skoðun sætt 

gagnrýni einkum vegna stílfræðilegra forsendna sem koma málsögulegum rökum 

lítið við. Haukur Þorgeirsson telur stílfræðileg rök duga skammt ef reynt er að 

komast að því til hvaða málstigs fornkvæði vitna því að alltaf er möguleiki á að villur 

leynist í handritum og eru ýmsar ástæður fyrir því.78 Eitt handrit getur verið skrifað 

upp eftir mörgum ólíkum handritum og upphaflegt málfar getur auðveldlega glatast 

við tilfærslurnar. Einnig er þekkt að skrifarar breyttu gjarnan orðalagi, t.d. til að fyrna 

mál sitt. Enda þótt vissara sé að reka ákveðinn varnagla að því er varðar stíl verður 

                                         
77 Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2012:94-95 og 228. 
78 Haukur Þorgeirsson 2012a:241. 
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að reikna með mismunandi styrk orðflokka í umfjöllun um bragfræði fornkvæða. 

Slíkt gerði Hans Kuhn á fjórða áratug síðustu aldar og seildist hann raunar lengra en 

nokkur hafði áður gert með kenningum sem nú verður greint nánar frá. 

3.4.1 Kuhns lögmál 

Kuhns lögmál er nefnt eftir þýska fræðimanninum Hans Kuhn og samanstendur af 

fjórum reglum um setningarlegan styrk orðflokka. Í fyrsta lagi reglunni sem kölluð 

er lögmál setningaragna en setningaragnir eru áherslulítil orð líkt og sérstæð fornöfn, 

smáorð, atviksorð og persónuhættir.79 Þessi „veikustu” orð verða að standa í fyrsta 

hnigi ljóðlínunnar, á undan fyrsta eða öðru áhersluorði. Í annan stað gerir lögmál 

um setningarupphaf ráð fyrir að í upptakti setningar standi aðeins áðurnefndar 

setningaragnir. Kuhn gerði ráð fyrir að germönsk mál hefðu erft frá indóevrópsku 

hljóðfræðilega reglu um að setningaragnir væru í enklitískri stöðu á eftir fyrsta 

(áherslu)orði setningar. Er þetta nefnt Wackernagels lögmál (eftir svissneska 

málfræðingnum Jakob Wackernagel). Síðar hafi sú breyting orðið í germönsku 

málunum að setningaragnir hafi færst í próklitíska stöðu á undan fyrsta eða öðru 

áhersluorði setningar. Til skýrleiksauka má nefna að í kveðskap eru forliðir 

setningaragnir í próklitískri stöðu enda bera þeir jafnan enga eða litla áherslu. Einnig 

er dæmigert að forsetning missi áherslu sína til eftirfarandi orðs vegna próklitískrar 

stöðu sinnar. Aftur á móti eru atviksorð og sérstæð fornöfn mörg hver gjarnan í 

enklitískri stöðu á eftir fyrsta áhersluorði setningar sem eins konar viðskeyti, sbr. 

boðhátt; komdu (kom þú). Kuhn gerði ráð fyrir að síðari tíma þróun germanskra 

mállýskna hefði leitt til þess að umrædd hljóðfræðiregla hefði breyst í 

setningafræðilega reglu sem sagði til um að setningaragnir kæmu á undan 

áhersluliðum eða -hlutum en ekki fyrsta eða öðru áhersluorði.80 

                                         
79 Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2012:95-96. 
80 Heimir Freyr Viðarsson 2008:3-4. 
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Síðari reglurnar tvær byggja á hugmyndum Kuhns um að tilteknar 

sagnmyndir skuli standa í veikri setningafræðilegri stöðu í fornyrðislagi en sagnirnar 

sem um ræðir eru persónubeygðar aðalsagnir. Saman kallast reglurnar lögmál 

bundinna og sjálfstæðra setninga. Þær kveða á um að sagnir í bundnum setningum 

standi yfirleitt ekki í hnigi, nema hjálparsagnir, og hafi tilhneigingu til að vera 

aftarlega í setningunni. Aftur á móti mega sagnir í sjálfstæðum setningum alltaf 

standa í hnigi, oftast í stöðu setningaragna. Undantekning frá reglunni lýtur aðallega 

að sögnum sem standa framarlega í setningu en þær geta staðið í risi og borið 

stuðul.81 Áður en lengra er haldið er ástæða til að útskýra betur bundnar og 

sjálfstæðar setningar. Bundnar setningar líkjast aukasetningum en sjálfstæðum 

setningum svipar til aðalsetninga. Í kerfi Kuhns eru bundnar setningar tengdar á 

einhvern hátt og tengiorðið getur t.d. verið aukatenging, aðaltenging eða fornafn. 

Þó telst aðalsetning sem hefst á aðaltengingunni og bundin setning en ekki sjálfstæð. 

Kuhns lögmál gerir sem sé greinarmun á stöðu sagnar eftir því hvort hún tilheyrir 

bundinni setningu eða sjálfstæðri setningu.  

Kuhn tók svo til við að flokka norræn fornkvæði, ekki aðeins eftir 

ofangreindum setningafræðilegum lögmálum, heldur einnig eftir frásagnarefni 

kvæðanna og ólíkum áherslumynstrum. Kenning Kuhns, sem nefnd hefur verið 

„Fremdstofflieder-kenningin” var mjög áhrifamikil innan fræðanna og veitti 

mönnum nýja sýn, sérstaklega á hetjukvæðin. Því er nauðsynlegt að gera henni 

nokkur skil.82 Að því er eddukvæði varðar telur Kuhn fornt áherslumynstur varðveitt 

í þeim kvæðum sem ort eru undir fornyrðislagi og fjalla um innlent frásagnarefni. 

Breytt áherslumynstur finnum við aftur á móti í eddukvæðum í ljóðahætti eða 

fornyrðislagi sem fjalla um erlent frásagnarefni. Kuhn gaf heldur ógreinileg svör 

þegar hann var inntur eftir því hvernig erlendur uppruni ætti að skýra málfarsleg 

sérkenni kvæða sem að hans mati sýna breytt áherslumynstur. Hann taldi að um væri 

                                         
81 Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2012:96. 
82 Heimir Freyr Viðarsson 2008:5 
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að ræða þýðingar á þýskum kveðskap sem hefði haft áhrif á orðaröðina. Brot á stöðu 

aðalsagnar í bundnum setningum, sem við finnum frekar í breyttu áherslumynstri, 

megi því rekja til þýðinga.83 Haukur Þorgeirsson hefur bent á að Kuhns lögmál varð 

ekki aðeins til út frá athugunum á fornum kveðskap, heldur líka prósatexta. Hann 

vekur athygli á að mörg „þýddu” kvæðanna sýni fá eða engin málfarsleg einkenni 

sem Kuhn var umhugað um, meðan sum innlend kvæði sýni greinilega þessi 

einkenni.84 Haukur leggur til aðra skýringu, einfaldlega þá að staða sagnar seinna en 

í öðru sæti setningar endurspegli frjálsari orðaröð til forna. Þekkt er að meira frelsi 

tíðkaðist á eldra málstigi, það að hin ómarkaða orðaröð í frumnorrænu var frumlag 

– andlag – umsögn. Hún kemur oft fyrir í forníslensku en þá var ómarkaða orðaröðin 

orðin: frumlag – umsögn – andlag. Hann segir að frelsi í orðaröð verði að skoða í 

sambandi við stíl textans. 

Haukur gerir einnig tilraun til að skýra hvernig nota megi Kuhns lögmál til 

að aldursgreina kvæðin því ekki dugi að vísa í forna orðaröð. Hann telur að reglur 

Kuhns komi ekki að gagni við tímasetningu nema þær séu bornar saman við önnur 

fornleg einkenni: fylliorðin um og of . Samræmi þurfi að vera á milli þessara atriða 

í kveðskap. Samanburður Hauks á stöðu sagnar (V1/V2 : V3 eða seinna) gefur 

nokkuð sterklega til kynna að kvæði með hátt hlutfall fylliorða sýni einnig mörg 

dæmi um brot á V2-reglunni og öfugt. Hann talar um „late placement” sem á við 

V3-stöðu eða síðar. Niðurstöður hans eru á þá leið að staða persónubeygðrar 

aðalsagnar í forníslenskum textum sé breytileg eftir gerð þeirra.85 Mikilvægustu 

breyturnar sé að finna í fornyrðislagi, dróttkvæðum og prósa. Í fornyrðislagi er V3-

staða algeng í bundnum setningum og kemur stundum (ekki eins oft) fyrir í 

sjálfstæðum setningum. V1-staða í sjálfstæðum setningum stafar oft af því að frumlag 

vantar (er undanskilið). V2-reglunni er stranglega fylgt í bundnum setningum 

                                         
83 Fidjestøl 1999:157. 
84 Haukur Þorgeirsson 2012a:235 og 262. 
85 Ibid., bls. 266. 



 40 

dróttkvæða en V3-staða kemur oft fyrir í sjálfstæðum setningum. Að lokum eru 

forníslenskir prósatextar trúir ómörkuðu orðaröðinni og er V2-staða þar 

langalgengust, bæði í bundnum og sjálfstæðum setningum.  

Ljóst er að skýringar Kuhns eru umdeildar. Fidjestøl hafnar 

„Fremdstofflieder”-kenningu Kuhns um áherslumynstur í tungumálinu og hallast 

frekar að stílfræðilegum ástæðum.86 Hann efast einnig um tímasetningu Kuhns, 

einkum af tveimur ástæðum: önnur er sú að ljóðaháttur ætti að varðveita 

forngermanskt málstig (hann er talinn með elsta kveðskap) en lögmálin virðast ekki 

gilda þar. Aftur á móti verka lögmálin í yngri kvæðum, sér í lagi í hrynhendum. Hin 

ástæðan er útskýring Kuhns á notkun neitana í kvæðunum en Kuhn viðurkenndi þó 

síðar að hún væri ólíkleg. Eitt sérkenni breytta áherslumynstursins er neitunin –ne, 

frjáls notkun neitunarinnar –gi og notkun neitunarhenglanna–at, -a, -t í bundnum 

setningum.87 Í kvæðum sem tilheyra forna áherslumynstrinu er forðast að nota þessar 

neitanir. Í greiningu Hamðismála í 4. kafla er fyrst og fremst horft til (aðal)sagna í 

persónuhætti og stöðu þeirra í sjálfstæðum og bundnum setningum. Í samantekt 

verður greint frá því hvort þriðja lögmál Kuhns sé brotið, þ.e. lögmál bundinna 

setninga. 

3.4.2 Fylliorð 

Áherslulausu smáorðin um og of koma töluvert fyrir í fornum kvæðum. Jón 

Helgason segir að menn hafi áður fyrr haldið að skáldin hefðu notað orðin til 

uppfyllingar en niðurstöður samanburðarrannsókna gefi nú til kynna að notkun 

fylliorða sé reglubundin og megi rekja aftur til germönsku.88 Í gotnesku, fornensku 

og fornþýsku er að finna ótalmörg forskeyti sem fylgdu nafnorðum, lýsingarorðum 

og sögnum. Jón telur að eflaust hafi verið gnægð forskeyta í frumnorrænu en í 

                                         
86 Fidjestøl 1999:308. 
87 Ibid., bls. 297-299. 
88 Jón Helgason 1966:181-182. 
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norrænu máli eru aðeins nokkrar leifar eftir. Sökum þess er merking þeirra oft óljós 

og erfitt að átta sig á hvort eitt forskeyti er notað fyrir annað. Norrænu forskeytin 

féllu síðar brott en skildu eftir sig fylliorðin um og of en þau tóku yfir hlutverk 

ýmissa annarra forskeyta. Fylliorðið um er upprunalega sama orð og forsetningin um 

sem á 12. öld var umb. Í þessari mynd er fylliorðið varðveitt í fornyrðislagsvísunni 

á Rök-steininum, sjá hér að framan bls. 18. Jón telur að fylliorðin hafi m.a. komið í 

staðinn fyrir fornt ga-, sbr. orð eins og granni (gotn. ga-razna) og merkti upphaflega: 

‘sá sem á heima í sama ranni’ (húsi).  

Kuhn fjallaði umtalsvert um tilvist orðanna í dróttkvæðum og nefndi þau 

fylliorð (Füllwörter) því að hann taldi skáldin hafa notað þau til að fylla upp í 

áherslulausa bragfræðilega stöðu.89 Málsöguleg skýring Kuhns er að norræna hafi 

farið í gegnum málstig þar sem um/of var notað skipulega á undan lýsingarhætti. 

Stílfræðileg skýring hans er á þá leið að notkun fylliorðanna hafi verið regluleg í 

formlegu málsniði. Þá er sem sagt um skáldamál að ræða. Ekki er ósennilegt að 

skrifarar á 13. öld hafi haft einhverja hugmynd um að fylliorðin væru leifar af 

gömlum orðmyndum. Hugsanlega litu þeir á fylliorðin um/of sem jafngildar 

orðmyndir eða á of sem úrelta mynd fyrir um vegna tíðrar notkunar þess síðarnefnda. 

Athugun Kuhns leiddi í ljós að notkun fylliorða minnkar eftir því sem kvæðin 

yngjast. Kuhn finnur 21 dæmi í dróttkvæðum um notkun fylliorða á undan 

nafnorðum fram að árinu 1030, en einungis þrjú dæmi í kvæðum ortum síðar.90 

Hann finnur aðeins 13 sams konar tilvik í eddukvæðum, þar af eru fjögur í 

Sigurdrífumálum sem Kuhn taldi vera ungt kvæði. Að hans mati er þar um skýra 

fyrningu að ræða. Ekki eru allir á eitt sáttir með niðurstöður Kuhns. Fidjestøl telur 

vafasamt að draga ályktanir út frá þeim einkum vegna þess að Kuhn yfirfærði tilgátur 

sínar um dróttkvæði á eddukvæði. Þótt flestum sé vel kunnugt að kvæðaflokkarnir 

                                         
89 Fidjestøl 1999:207. 
90 Ibid., bls. 208. 
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tveir skarist er samt um aðskildar skáldskapargreinar að ræða. Fidjestøl bendir á að 

dróttkvæðin hafi ákveðið forskot, þar sem höfundar þeirra eru nafngreindir. 

Fidjestøl gerði sína eigin úttekt á notkun fylliorða í eddukvæðum og byggði 

hana á eldri bragfræðirannsóknum, m.a. Finns Jónssonar, Ingridar Dal, og Stefans 

Sondereggers.91 Dal taldi orðin gegna nokkru setningafræðilegu hlutverki, einkum 

því að láta sagnir tákna perfektíft horf eða afstaðinn verknað. Hún leggur mest upp 

úr stílfræðilegum rökum, bæði skáldamáli og viðfangsefni kvæðanna. Til viðbótar 

við fyrningu máls bendir Dal á að fylliorðin eru gjarnan notuð í „lifandi” frásögn, 

þ.e. í einræðu ljóðmælanda.92 Fidjestøl er ekki sannfærður um að fylliorð séu 

heppileg til aldursgreiningar einstakra kvæða nema á þeim forsendum að fleiri 

fornleg einkenni finnist í textanum. Skemmst er að minnast niðurstöðu Hauks 

Þorgeirssonar um að fylliorð í fornyrðislagi séu fornlegt einkenni, einmitt í beinu 

sambandi við orðaröð og sérstaklega stöðu sagnar aftarlega í setningum.93 Haukur 

skoðaði öll eddukvæði en Kuhn útilokaði kvæði með færri en 30 erindi. Þar með 

útilokaði hann m.a. Hamðismál. Fidjestøl vekur máls á aldursgreiningum Finns 

Jónssonar þegar hann fjallar um fylliorðin. Merkilegt er að aldursgreiningar Finns á 

einstökum eddukvæðum ríma betur við niðurstöður Fidjestøls en t.d. niðurstöður 

Sondereggers.94 Fidjestøl raðar kvæðunum þó ekki upp í nákvæma tímaröð eins og 

Finnur gerir, heldur telur hann almennt hægt að líta á fyllorð sem aldursmerki í víðu 

og óhlutstæðu samhengi.95 Svo lengi sem gert sé ráð fyrir að málið á eddukvæðum 

Konungsbókar sé í grunninn það sama og notað er í elstu dróttkvæðum, sé engin 

                                         
91 Sjá Fidjestøl 1999:207-230, kafli VII: The expletive particle. 
92 Ibid., bls. 228. 
93 Haukur Þorgeirsson 2012a:267. 
94 ...„in so far as no explanation is found, the criterion of/um may be used as an argument 
that Finnur Jónsson´s dating as a whole is nearer the mark than Sonderegger´s” (Fidjestøl 
1999:228). 
95 Fidjestøl 1999:225. 
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ástæða til að ætla að það endurspegli ekki sömu málþróun að því er varðar fylliorðin. 

Þetta viðmið sé gagnlegt ef litið er á kvæðin sem eina heild. 

3.4.3 Neitanir 

Í eddukvæðum er um tvenns konar neitanir að ræða: neitunarhengla og neitunarorð. 

Neitunarhenglarnir –a og –(a)t bætast aðeins við sagnir í persónuhætti, mjög oft við 

sagnirnar vera, eiga, munu og skulu. Henglarnir koma fyrir 228 sinnum í 

Konungsbók samkvæmt meistaraprófsathugun Katrínar Axelsdóttur og eru álíka 

algengir í goðakvæðum og hetjukvæðum.96 Að auki hafa eddukvæði 

neitunarhengilinn –gi en hann er ólíkur hinum að því leyti að honum er ekki skeytt 

aftan við orð úr öðrum flokkum en sagnorðum.97 Neitunarorðin ne og né koma 

einnig fyrir en mun sjaldnar, og þá oftast í fylgt fyrrnefndra neitunarhengla. 

Hetjukvæðin geyma flest dæmi um meðfylgjandi ne.  Uppruni neitunarorðanna ne 

og né er eftirfarandi:98 

- Setningarneitunin ne < *ni, sbr. lat. ne 

- Neitunartengingin né < *nih, sbr. gotn. nih, lat. nec, neque. 

Neitanir veikjast iðulega við tíða notkun. Í fornmáli tóku menn að bæta orðmyndum 

við til að styrkja neitunina (s.s. neitunarhenglum) með þeim afleiðingum að 

neitunarmerkingin færðist yfir á viðbæturnar og ne hvarf. Talið er að -gi hafi 

upphaflega ekki verið neitun nema ne væri með en svo hafi ne týnst með þeim 

afleiðingum að neitunarmerkingin færðist yfir á viðskeytið, eins og áður segir. 

 Í fyrrnefndri meistaraprófsathugun Katrínar segir að torvelt sé að bera saman 

ýmis neitunarorð því merkingin er oft og tíðum ólík.99 Nefnd eru dæmi um að engi 

og eigi merkja ekki það sama, meðan –at og eigi virðast gera það. Katrín veltir fyrir 

                                         
96 Katrín Axelsdóttir 2001.  
97 Jón Helgason 1966:178-180. 
98 Katrín Axelsdóttir 2017. 
99 Katrín Axelsdóttir 2001:34-35. 
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sér hvort munurinn sé fólginn í því að sumar neitanir voru sterkari í setningum þar 

sem sérstök áhersla var lögð á neitandi merkingu. Hún telur sennilegt að 

setningarneitunin ne hafi haft sömu merkingu og neitunarhenglarnir en að ne hafi 

ef til vill verið ákveðnara. Í Konungsbók eddukvæða finnur Katrín 13 dæmi um að 

ne standi fyrir framan sögnina að fornum hætti en setur spurningamerki við það að 

upprunalegt ne, sem féll brott á 7. – 9. öld, haldist enn í handritum frá 13. öld. Þegar 

ne kemur fyrir eitt og sér í kveðskap, sem gerist frekar oft, sé það nauðsynlegt fyrir 

braginn. Undarlegt sé að svo frjáls bragarháttur sem eddukvæðin eru, skjóti 

skjólshúsi yfir „löngu dautt málfræðifyrirbæri” (neitanirnar) því að nóg sé af öðrum 

orðum til uppfyllingar í áherslulausar bragstöður.100 

Athyglisvert er að rýna dálítið í athugasemdir Katrínar varðandi bragfræði, 

einkum í tengslum við „Fremdstofflieder”-kenningu Kuhns.101 Katrín gengur ekki 

eins langt og Fidjestøl að hafna kenningunni. Raunar telur hún að Kuhn hafi verið 

skarpskyggn á ákveðnar tilhneigingar í kveðskapnum en fallið í þá gildru að oftúlka 

þær. Munurinn á kvæðahópunum samkvæmt flokkun Kuhns snúist ekki bara um 

mismunandi setningagerð heldur greini prósódísk bygging orðmynda og 

atkvæðagerð einnig þar á milli. Fram á 13. öld bætast neitunarhenglarnir nánast 

aldrei við þríkvæðar sagnmyndir í innlenda flokknum, ekki heldur tvíkvæðar 

langstofna myndir. Í erlenda flokknum ríki ekki sömu hömlur. Kuhn gengur ekki 

vel að skýra atkvæðagerðir út frá bragreglum og heldur sig við að upphaflega hafi 

neitunarhenglarnir aðeins getað bæst við sagnir sem voru setningaragnir. Einnig 

gefur hann enga nánari útskýringu á því hvers vegna við sjáum nánast aldrei tvö létt 

enklitísk atkvæði í röð. Kuhn kannaði hlutfall neitunarhengla í bundnum setningum 

og atkvæðagerð á undan neitunarhenglum í tveimur eddukvæðum ortum undir 

ljóðahætti: Hávamálum I (elsta hluta kvæðisins) og Lokasennu (ungu kvæði) og taldi 

að nota mætti þessi atriði til aldursgreiningar. Katrín segir einkennilegt að Kuhn hafi 

                                         
100 Ibid., bls. 107. 
101 Sjá Katrínu Axelsdóttur 2001:146 o.áfr.  
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ekki tekið mið af tíðni neitunarinnar ne í aldursflokkuninni en búast mætti við að 

ne væri tíðara í eldri kvæðum en ungum.102 Skemmst er frá því að segja að 

niðurstaðan er þveröfug. Ekkert dæmi er um þessa fornu neitun í Hávamálum I en í 

yngra kvæðinu, Lokasennu, eru sjö dæmi. Að vísu telur Katrín vert að rýna betur í 

hlutfallslega tíðni ne og annarra neitana í kvæðunum en ekki sé annað hægt en að 

dæma staðhæfingu Kuhns hæpna enda flest málaeinkennin sem Kuhn ræðir um mjög 

sjaldgæf, a.m.k. utan ljóðaháttarins.   

3.4.4 Craigies lögmál 

William Craigie er einn þeirra sem rannsakaði hrynjandi fornkvæða, þá einkum 

dróttkvæða. Hann benti á að takmarkanir eru fyrir því hvort bragurinn leyfi veikt 

eða sterkt orð í fjórðu bragstöðu. Höfuðástæða þess að fjórða bragstaðan má ekki 

bera of mikla áherslu er atkvæðið sem á eftir kemur en mikilvægt er að fimmta 

áhersluorðið í dróttkvæðri línu beri þunga áherslu.103 Samkvæmt Craigies lögmáli 

mega einkvæð nafnorð með löngum stofni ekki standa í fjórðu bragstöðu. Nafnorð 

í þessari stöðu eru jafnan stuttstofnar. Nefnifallsendingin -r eða eignarfallsendingin 

-s skiptir hér engu máli.104 Dæmi um nokkrar leyfilegar orðmyndir eru lið, frið, dag 

/ gný, bú, Frey / stafr, sonr, lags. Óleyfilegt er að nota langstofna orð eins og fjo ̜rðr, 

skógr eða land vegna þess að þau eru of þung samkvæmt Craigie.  

Craigies lögmál hefur helst verið notað í greiningu dróttkvæða en er nothæf 

greiningaraðferð í ferkvæðum háttum svo fremi sem hátturinn er formfastur, t.d. í 

reglulegu fornyrðislagi. Það sem aðgreinir dróttkvæði og fornyrðislag er réttur 

tvíliður í lok dróttkvæðrar línu (* x). Ef Craigies lögmál verkar í fornyrðislagi þá er 

það í lok ljóðlínunnar, ekki á undan tvíkvæðu orði í lok vísuorðs eins og í 

dróttkvæðum hætti. Eldri kvæði eru líklegri til að sýna brot á lögmálinu og dæmi 

                                         
102 Ibid., bls. 156. 
103 Helgi Skúli Kjartansson 2011:13. 
104 Jónas Kristjánsson 2006:20. 
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eru um að Craigies lögmál verki þar alls ekki meðan yngri kvæði fylgja frekar 

lögmálinu. Craigie segir lögmálið gilda fram til um 1030 í dróttkvæðum kveðskap.105 

Hann rannsakaði lítið eitt ferkvæða hætti og þar er lögmálinu fylgt frá miðri 11. öld 

til 1140. Kvæðisbrot um Harald harðráða eftir Þjóðólf Arnórsson sem talið er ort um 

1070-80 brýtur lögmálið. Elsta þekkta skáldið, Bragi Boddason, fylgir aftur á móti 

Craigies lögmáli í Ragnarsdrápu. Drápa sú er að vísu dróttkvæð en ekki ferkvæð. 

Kenning Craigies á margt sameiginlegt með kenningum Heuslers og Kuhns. 

Flokkurinn sem Craigie nefnir nominal eru nafnyrði og rímar við stigveldi Heuslers. 

Líkindi eru með lögmálum Craigies og Kuhns að því leyti að merkingar- og 

setningafræðilegar forsendur stýra styrk orðflokka. Kuhn gerir ráð fyrir að sagnir í 

óbundnum setningum hafi litla áherslu og samkvæmt Craigie geta sagnorð skipað 

fjórðu bragstöðu án þeirra takmarkana sem gilda um nafnyrðin. Craigies lögmál er 

aftur á móti á skjön við grundvallaratriði í kerfi Sievers varðandi lengd og þyngd 

áherslna106 og ber helst að nefna E-gerð Sievers ( * + x *) sem fellur ekki að kerfi 

Craigies. Þar er fjórða bragstaðan með þungri áherslu eða stúf eins og kallað er. E-

gerðin kemur sjaldan fyrir í kveðskap í samanburði við aðrar aðalgerðir Sievers en 

því skal ekki gleyma að Craigie uppgötvaði lögmál sitt við athuganir á dróttkvæðum. 

Þar er hver lína sett saman úr þremur tvíliðum og þá er ekki að undra að þríliður + 

stúfur (E-gerð) sé yfirleitt fátíð. Þótt Hamðismál sé ákaflega óreglulegt kvæði getur 

vel hugsast að inn á milli leynist stök vísuorð sem kjörið er að skoða. Í næsta kafla, 

greiningarkaflanum, verður leitað eftir dæmum um Craigies lögmál með 

áðurnefndar forsendur í huga. 

 

  

                                         
105 Ibid., bls. 22-23. 
106 Kristján Árnason 2009:48 og 55. 
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4 Athugun á aldri Hamðismála 

4.1 Bragfræðileg og málfræðileg greining Hamðismála 

Kvæðið í heild sinni birtist hér í stafréttri útgáfu og með samræmdri stafsetningu. 

Vísuorð eru flokkuð eftir bragfræði Sievers og neðan við hverja vísu eru frekari 

skýringar á því sem þykir óvenjulegt eða athyglisvert. Að öðru leyti er vísað í 

skilgreiningar á Sievers-gerðum í kafla 3.3.1. Setningar sem innihalda sögn í 

persónuhætti eru flokkaðar í sjálfstæðar eða bundnar setningar og tekið er fram í 

hvaða sæti sögnin stendur: fyrsta, öðru eða þriðja sæti eða síðar (V1, V2 eða V3). 

Einnig eru fylliorð skoðuð í tengslum við stöðu sagnar. Craigies lögmál kemur til 

tals í stökum vísuorðum og brag- og málfræðileg einkenni neitana og samdreginna 

orðmynda verða rædd sem og sambeygður lýsingarháttur. Auk þess verður fjallað 

um einstaka orð eftir þörfum. Í kafla 4.2, samantekt, eru dragnar saman helstu 

niðurstöður. Þar verður birt tölfræðilegt yfirlit annars vegar um Sievers-gerðir 

kvæðisins og hins vegar um dreifingu á stöðu persónubeygðrar sagnar í sjálfstæðum 

og bundnum setningum samkvæmt lögmáli Kuhns. Önnur aldursgreiningaratriði 

sem nefnd hafa verið verða einnig til umræðu í samantektinni. 
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Hamðismál 

1. 

Sprvtto atái 
tregnar iðir 
gręti alfa 
in glꝩ ſtꜹmo. 
ár vm morgin 
maɴa bꜹlva 
ſvtir hveriar 
ſorg vm qveꝩqva. 

Spruttu á tái 
tregnar íðir, 
grœti álfa 
in glýsto ̜mu; 
ár um morgin 
manna bo ̜lva 
sútir hverjar 
sorg um kveykva. 

A2k/A3  
A1 
A1 
C3 
A3 
A1 
A1 
A1 

 

Sievers: Í fyrstu línu er aðeins stuðull í seinna risi sem hefur stutt atkvæði. Það skýrir 

greininguna A2k/A3: Spruttu á tái (xxx , x). Undirgerðina C3 sjáum við í 4. línu en 

þar er seinna ris með léttri áherslu: in glýsto ̜mu (x * , x). 

Kuhn: [Spruttu á tái tregnar íðir] Sjálfstæð setning: V1. Fyrra sagnorð stendur í veikri 

stöðu í upphafi setningar. Höfuðstafur lendir á áhersluorði í fallhætti: tregnar. 

Tregnar er hluttaksorð, eins konar sagnlegt lýsingarorð, af sterku sögninni trega (að 

harma).107 [sútir hverjar sorg um kveykva] Sjálfstæð setning: V3 + fylliorðið um. 

Kveykva er forn mynd af sögninni kveikja. Þetta er áhrifssögn mynduð af 

frumnorræna lýsingarorðinu kveikr, kveykr ‘lifandi, fjörugur’ og hefur hún 

merkinguna ‘láta lifna/loga, vekja upp’108.  Sagnir sem í fornmáli enda á -va eða -ja 

í nafnhætti (sbr. myrkva, myrkja og tryggva, tryggja) eru komnar af 

beygingardæmum þar sem stofnbrigði sem enduðu á kv/gv eða framgómmæltu k/g 

                                         
107 Jón Helgason 1967:99. 
108 Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:524 og 526. 
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skiptust á. Ólík alhæfing annars stofnbrigðisins leiddi til þróunar mismunandi 

beygingardæma.109 

2.  

Vara þaꞇ n7 
ne ıgęr 
þaꞇ heꝼır langꞇ 
lıþıꞇ ſıþan 
er ꝼáꞇ ꝼoꝛnara 
ꝼremr var þaꞇ halꝼo 
er hvaꞇꞇı gvðrvn 
gıvca bóꝛın 
ſono. ſına vnga 
aꞇ heꝼna ſvanhılꝺar. 

Vara þat nú 
né í gær, 
þat hefir langt 
liðit síðan; 
er fátt fornara, 
fremr var þat hálfu 
er hvatti Guðrún, 
Gjúka borin, 
sonu sína unga 
at hefna Svanhildar. 

A3-  
A1- 
A3- 
D-  
D2 (með upptakti) 
A1 
A3 (með upptakti) 
A2k 
A1  
C1  

 

Sievers: Fjórar fyrstu línurnar eru styttar gerðir. Fyrsta línan er með klofið fyrra ris: 

Vara þat nú (⏑⏑ x *). Í 8. línu er stutt atkvæði í síðara risi: Gjúka borin (* x , x). Næst 

síðasta línan hefur klofningu á fyrra risi: sonu sína unga (, xxx * x). Jón Helgason 

bendir á að þat í 3. línu er notað hér á nýtískulegan hátt en menn sögðu heldur 

„Veður var gott” en „Það var gott veður.”110 Hann ályktar þannig að línan sé 

endursamin frekar en afbökuð. 

Kuhn: [Vara þat nú né í gær] Sjálfstæð setning: V1. [þat hefir langt liðit síðan] 

Sjálfstæð setning; hjálparsögn: V3. [er fátt fornara] Sjálfstæð setning: V1. [fremr var 

þat hálfu] Sjálfstæð setning: V2. [er hvatti Guðrún Gjúka borin] Bundin setning: V1; 

hvatti er persónubeygð sögn í risi með áherslu sem oft gerist í bundum setningum, 

                                         
109 Sjá Jón Axel Harðarson 2017b. 
110 Jón Helgason 1967:100. 
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borin er í lýsingarhætti þátíðar og fylgir frumlaginu (Guðrúnu). Finnur Jónsson gerir 

athugasemd við orðið borin og telur að þar eigi að standa nafnorðið dóttir.111  

Neitun: 1.-2. lína: „Vara þat nú né í gær”: Neitunarhengill + neitunartenging sem 

algengt er að fari saman. Merkingin er þessi: ‘Það var ekki í dag né í gær’. Á undan 

neitunartengingunni né fer önnur neitun (-a) og merkingin er ‘hvorki-né’. Athygli 

vekur að neitunin fær þunga áherslu. Ekki er ósennilegt að áherslan sé merkingarlegs 

eðlis, þ.e. enginn vafi leiki á að atburðir sem kvæðið segir frá gerðust aftur í 

forneskju. Venjulega eru tengiorð ekki með þunga áherslu og samkvæmt lögmáli 

Kuhns um setningaragnir ætti orðið að standa í fyrsta hnigi ljóðlínunnar, á undan 

fyrsta eða öðru áhersluorði. En hér lendir höfuðstafur á neituninni sem þarf áherslu, 

línan er einnig óvenjulega stutt og eflaust eitthvað afbakað í vísunni. 

3.  

Syſꞇer var yccoꝛ 
ſva-nhılꝺr. vm heıꞇın 
ſv er ıoꝛmvnreccr 
ıóm vm ꞇraꝺꝺı 
hvıꞇom oc ſvoꝛꞇom 
ahervegı 
grám gang ꞇꜹmom 
goꞇna hrosom. 

Systir var ykkur 
Svanhildr um heitin, 
sú er Jo ̜rmunrekkr 
jóm um traddi, 
hvítum ok svo ̜rtum 
á hervegi, 
grám, gangto ̜mum 
Gotna hrossum. 

A1 
A* 
B1  
A1 
A1 
C3 
D2 
A1 

 

Sievers: Önnur lína geymir aukna A-gerð: Svanhildr um heitin (* + x * x). Í 3. línu 

er þríkvætt samsett orð með áherslu á hvorum setningarlið: sú er Jo ̜rmunrekkr (xx 

* x *). 6. lína er undirgerð af C því að seinna ris er létt: á hervegi (x * , x). Í 7. línu 

er samdregna orðmyndin grám en ósamdregin mynd (gró ̜um) hefði einnig getað 

staðið hér; fyrra ris hefði þá verið klofið.  

                                         
111 Finnur Jónsson 1932:22 nm. 
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Kuhn: [Systir var ykkur Svanhildr um heitin] Sjálfstæð setning: V2. Fylliorð stendur 

á undan lýsingarhætti þátíðar. [sú er Jo ̜rmunrekkr jóm um traddi] Bundin setning: 

V3 + fylliorð. 

Craigie: Ef myndin Jo ̜rmunrekkr er upprunaleg í 3. línu er um brot á Craigies lögmáli 

að ræða. Ef nafnorð myndar seinna ris í línu af B-gerð gerir þetta lögmál ráð fyrir að 

það hafi léttan stofn, sbr. 12.5: Illt er blauðum hal, 17.3: ok systur son og 22.10: í 

borg inni há. Vel getur verið að í 3. erindi hafi upphaflega verið notuð myndin 

Jor̜munrekr sem ekki stríðir gegn lögmáli Craigies, sbr. ritun nafnsins í 24.3 með 

stuttu k. Gegn því virðist 19.2: Jo ̜rmunrekki (A1: * x * x) mæla en hér getur þó 

einnig hafa staðið Jo ̜rmunreki (A2k: * + , x). 

Stuðlun: línur 3-4; j+sérhljóð: Jo ̜rmunrekkr - jóm. Hálfsérhljóðið j stendur í stuðli 

hvors atkvæðis en sérhljóðarnir ö og ó mynda kjarnann. Þó er samband á milli 

hljóðanna því j kemur áberandi oftar fyrir á undan a, o ̜, ó, ú, en öðrum sérhljóðum,112 

eins og umrætt dæmi sýnir. Í vísunni gera atkvæðaskil það að verkum að 

áhersluatkvæðin eru löng í báðum orðum jafnvel þótt að í forníslensku sé ó langt en 

o ̜ stutt. Í línum 5-6 stuðlar hv við h: hvítum - hervegi.  Hér er kv-framburður á hv 

ekki kominn til sögunnar. 

4.  

epꞇır er ycr þrvngıꞇ 
þıoð konvnga 
lıꝼıþ eınır er þáꞇꞇa 
ęꞇꞇar mıɴar 

Eptir er ykkr þrungit 
þjóðkonunga, 
lifið einir ér þátta 
ættar minnar. 

A3  
D1 
A1 (með upptakti)  
A1  

 

Í mörgum eddukvæðaútgáfum er vísu þessari skeytt framan við fimmtu vísu sem 

eins konar inngangi eða formála. 

                                         
112 Aðalsteinn Hákonarson 2010:84. 
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Sievers: Í fyrstu línu er ekki gert ráð fyrir áherslu á ykkr. Aðaláherslan er á orðinu 

þrungit: Eptir er ykkr þrungit (* xxx * x).  

Kuhn: [Eptir er ykkr þrungit] Sjálfstæð setning: V2. [lifið einir ér þátta] Sjálfstæð 

setning: V1.  

Þrungit: Lýsingarháttur þátíðar af sterku sögninni  þryngva < *þrengwan. Upphaflega 

er w-ið viðskeyti á eftir langri rót.113 

Ér: Forn mynd fornafnsins þér. Jón Helgason bendir á að hér ætti að vera tvítalan ið 

(af því að bræðurnir eru tveir) sbr. tvítölumyndina ykkr í 1. vísuorði.114 

 

5. 

eın ſꞇoð em ec oꝛðın 
ſem ꜹſp ıholꞇı 
ꝼallın aꞇ ꝼrǫnꝺom 
ſem ꝼvra aꞇ qvıſꞇı 
vaꝺın aꞇ vılıa 
ſem uıþr aꞇ l<ꝼı 
þa er ın qvıſꞇ ſcęþa 
kǫmr vm ꝺag varman. 

Einstœð em ek orðin 
sem o ̜sp í holti, 
fallin at frændum 
sem fura at kvisti, 
vaðin at vilja 
sem viðr at laufi, 
þá er in kvistskœða 
kømr um dag varman. 

A1  
A1 (með upptakti) 
A1  
A1 (með upptakti) 
A1  
A1 (með upptakti) 
C1  
A1  

 

Sievers: Klofið ris í línum 4 og 5: sem fura at kvisti (x , xx * x) og vaðin at vilja (, 

xx * x). Í línu 7 er reiknað með tveimur risum á samsettu orði: þá er in kvistskœða 

(xxx * * x). Í síðustu línunni er ekki gert ráð fyrir að dag standi í risi og því er 

                                         
113 Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:1198. 
114 Jón Helgason 1967:102. 
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vísuorðið greint sem klassísk A-lína: kømr um dag varman (* xx * x). Sé það hins 

vegar greint sem D*1-gerð fær dag aukaáherslu.115  

Kuhn: [Einstœð em ek orðin] Sjálfstæð setning: V2. [þá er in kvistskœða kømr um 

dag varman] Bundin setning: V2. 

Kømr: Sögnin kemur, í rithætti handritsins: <kǫmr>. Samfall hljóðanna ø og o ̜ 

kemur fram í samfalli rittákna sem notuð höfðu verið fyrir þessi hljóð.116 Breytingin 

er rakin til byrjunar 13. aldar.  

 

6.  

hıꞇꞇ qvaþ þa hamþır 
ıɴ hvgomſꞇ)ꝛı 
lıꞇꞇ mynꝺır þv þa gvꝺrvn. 
leyꝼa ꝺaþ hꜹgna 
er þeır ſıgvrþ 
ſveꝼnı oꝛ. vocþo 
ſazꞇv a beþ 
eɴ banar hlógo 

Hitt kvað þá Hamðir 
inn hugumstóri: 
Lítt myndir þú þá, Guðrún, 
leyfa dáð Ho ̜gna 
er þeir Sigurð 
svefni ór vo ̜kðu; 
saztu á beð 
en banar hlógu. 

A1 
C2  
A2b  
A1  
A3  
A1  
A3- 
C2 

 

Fjórða vísa Guðrúnarkviðu er samsuða úr 6 og 7 erindi Hamðismála með örlitlum 

frávikum í orðavali. 

Sievers: Fyrra ris í 2. og 8. línu er klofið: inn hugumstóri (x , x * x), en banar hlógu 

(x , x * x). Í 3. línu er langt atkvæði í lokin: lítt myndir þú þá, Guðrún (* xxxx * +). 

Í 5. línu: er þeir Sigurð (xx , x) er risið stutt. A3-gerð gerir ekki kröfu um fyrra 

áhersluris. Lína 7 er stytt (stýfð) A-gerð: Saztu á beð (xxx *).  

                                         
115 Sjá Suzuki 2014:985. Suzuki greinir sams konar línur einnig sem D-gerðir, sbr. 6.vísa: 
leyfa dáð Högna og 20. vísa: hvarfa ker gullit. Hann reiknar með þremur risum og 
aukaáherslu á nafnorðunum.   
116 Jón Axel Harðarson 2015. 
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Kuhn: [Hitt kvað þá Hamðir inn hugumstóri] Sjálfstæð setning: V2. [Lítt myndir þú 

þá Guðrún leyfa dáð Ho ̜gna] Sjálfstæð setning: V2. [er þeir Sigurð svefni úr vo ̜kðu] 

Bundin setning: V3. [Saztu á beð] Sjálfstæð setning: V1. [en banar hlógu] Bundin 

setning: V2. 

 

7.  

becr voꝛo þınar 
ınar blahvıꞇo 
oꝼnar vꜹlonꝺom 
ꝼl7ꞇo ıverſ ꝺreyra. 
Svalꞇ þa ſıgvrþr 
ſazꞇv ẏꝼır ꝺꜹþom 
glýıa þv ne gaðır 
gvɴaʀ þer sva vılꝺı 

Bœkr vóru þínar 
inar bláhvítu 
ofnar vo ̜lundum, 
flutu í vers dreyra: 
Svalt þá Sigurðr, 
saztu yfir dauðum, 
glýja þú ne gáðir; 
Gunnarr þér svá vildi. 

A1 
C1  
A3 
C1  
A2k 
A1 
A1 
A1 

 

Sievers: Í 3. línu er seinna ris klofið ofnar vo ̜lundum (xx , * x). A-gerðin í 5. línu er 

undirgerð; létt áhersluatkvæði í lokin: svalt þá Sigurðr  (* + , x). Bæði áhersluorðin 

bera stuðul og aukaáhersla er á 2. atkvæði svo ekki kemur að sök þótt seinna 

áhersluorðið sé létt.  

Kuhn: [Bœkur vóru þínar ofnar vo ̜lundum] Sjálfstæð setning: V2. [flutu í vers dreyra] 

Sjálfstæð setning: V1. [Svalt þá Sigurðr] Sjálfstæð setning: V1. [saztu yfir dauðum] 

Sjálfstæð setning: V1. [glýja þú ne gáðir] Sjálfstæð setning: V3. [Gunnarr þér svá 

vildi] Sjálfstæð setning: V3. 

Neitun: „glýja þú ne gáðir”: ‘Þú sinntir ekki gleði’. Stendur næst á undan sögn í 

persónuhætti og neitar allri setningunni (glýja er ef.flt. af glý (gleði), á fornensku 

glēo, nú glee).117  

                                         
117 Jón Helgason 1967:105. 
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8.  

aꞇla þoꞇꞇız þv ſꞇrıþa 
aꞇ erpſ moꝛðı 
oc aꞇ eıꞇılſ alꝺr lagı 
þaꞇ var þer eɴ verra. 
ſva ſcylꝺı hver ꜹþrom 
verıa ꞇıl alꝺꝛ laga 
ſverþı ſár beıꞇo 
aꞇ ser ne ſꞇrıꝺꝺıꞇ. 

Atla þóttiz þú stríða 
at Erps morði 
ok at Eitils aldrlagi, 
þat var þér enn verra; 
svá skyldi hverr o ̜ðrum 
verja til aldrlaga 
sverði sárbeitu 
at sér ne stríddit. 

A1 
C1 
D*2 (með upptakti) 
C1  
A3 
C3  
D*1 
A1 (með upptakti) 

 

Sievers: Þríkvæðar orðmyndir eru áberandi. Þriðja lína er sjökvæð, aukin D-gerð: ok 

at Eitils aldrlagi (xx * x * - x) og önnur aukin D-gerð í 7. línu: sverði sárbeitu (* x * 

+ x). Undirgerðin C3 er í 6. línu; létt áhersla á seinna risi: verja til aldrlaga (xxx * , 

x).  

Kuhn: [Atla þóttiz þú stríða] Sjálfstæð setning: V2. [þat var þér enn verra] Sjálfstæð 

setning: V2. [svá skyldi hverr o ̜ðrum verja] Bundin setning: V3. [at sér ne stríddit] 

Bundin setning: V3. 

Neitun: „at sér ne stríddi-t” með neitunarorðinu ne. Neitunarhengillinn -t viðbót, 

styrkir neitunina sem á undan sögninni fer. 

9.  

hıꞇꞇ qvaþ þa ſꜹrlı 
ſvıɴa haꝼðı haɴ hyɢıo 
vılcaꞇ ec vıð moþvr 
malom ſcıpꞇa 
oꝛz þıccır eɴ vanꞇ 
ẏcro hváro 
hverſ bıþr þv nv gvðrvn 
ęr þv aꞇ graꞇı ne ꝼǫꝛaꞇ. 

Hitt kvað þá So ̜rli, 
svinna hafði hann hyggju: 
Vilkat ek við móður 
málum skipta; 
orðs þykkir enn vant 
ykkru hváru; 
hvers biðr þú nú, Guðrún, 
er þú at gráti ne færat? 

A3 
A1 
A3  
A1 
A2b 
A1 
A3 
A1 (með upptakti) 
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Sievers: Fimmta lína: Lýsingarorðið vant í öðru hnigi fær aukaáherslu; orðs þykkir 

enn vant (* xx * +). 

Kuhn: [Hitt kvað þá So ̜rli] Sjálfstæð setning: V2. [svinna hafði hann hyggju] 

Sjálfstæð setning: V2. [Vilkat ek við móður málum skipta] Sjálfstæð setning: V1. 

[orðs þykkir enn vant] Sjálfstæð setning: V2. [hvers biðr þú nú, Guðrún] Sjálfstæð 

setning: V2. [er þú að gráti ne færat] Bundin setning: V3. 

Neitun: „Vil-k-at ek við móður”: neitun + tvísett fornafn.118 Hugsanlegt er að 

upprunalegt neitunarorð hafi fallið brott og við það hafi neitunarmerkingin færst yfir 

á hengilinn -at. Í lokalínunni: „er þú at gráti ne fær-at” er dæmi um neitunina ne 

með sögn ásamt neitunarhengli. 

10.  

Brǫþr graꞇ þv þína 
oc bvrı ſvaſa 
nıþıa na boꝛna 
leıþa nęr rógı 
ocr ſcalꞇv oc gvðrvn 
graꞇa baþa 
er her ſıꞇıom ꝼeıgır amꜹrom. 
ꝼıaʀı mvnom ꝺeyıa. 

Brǿðr grát þú þína 
ok buri svása, 
niðja náborna 
leidda nær rógi; 
okkr skaltu ok, Guðrún, 
gráta báða 
er hér sitjum feigir á mo ̜rum, 
fjarri munum deyja. 

A1 
C2 
D*1 
C1  
A3 
A1 
A2k (með upptakti) 
A1 

 

Sievers: Til greina kemur að flokka 1. línu sem A*. Hér er þó ekki gert ráð fyrir að 

persónubeygt sagnorð í 2. setningarstöðu beri áherslu og því talið rétt að flokka 

línuna sem A1: Brǿðr grát þú þína (* xx * x). Í 2. línu er klofning á fyrra risi: ok buri 

svása (x , x * x). Aukna D-gerð finnum við í 3. línu: niðja náborna (* x * + x). Næst 

síðasta línan hefur stutt áhersluatkvæði í seinna risi: er hér sitjum feigir á mo ̜rum 

(xxxx * xx , x).  

                                         
118 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:408. 
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Kuhn: [Brǿðr grát þú þína] Sjálfstæð setning: V2. [okkr skaltu ok Guðrún gráta báða] 

Sjálfstæð setning: V2. [er hér sitjum feigir á mo ̜rum] Bundin setning: V2 [fjarri 

munum deyja] Sjálfstæð setning: V2. 

Leidda: Sagnorðið leidda í 4. línu er lagfært en á skinnbókinni stendur leiþa. Í 

handritum er d með punkti yfir (=dd) stundum ruglað saman við ð. Jón Helgason 

gerir athugasemd við leiðréttinguna og telur að hér gæti allt eins átt að standa leiða 

í merkingunni ‘grafa, jarða’.119 En þó að sögnin leiða sé hér notuð í þessari merkingu 

hlýtur hún að hafa staðið í lh.þt. leidda (nafnhátturinn leiða passar ekki inn í 

samhengið). 

Svása: Lýsingarorðið sváss merkti upphaflega ‘eiginn’ sbr. gotn. swēs í þeirri 

merkingu. Í vísunni beinir Sörli orðum sínum til Guðrúnar og segir hana eiga að 

gráta „buri svása”, ‘sína eigin sonu’.  Síðar breyttist merkingin í ‘ljúfur’ vegna þess 

að orðið vísaði einnig til þess sem einhverjum var kært.120  

 

11.  

Gengo oꝛ garðı 
goꝛvır aꞇ eıſcra 
lıþo þa yꝼır vngır 
v-rıg ꝼıoll 
mꜹrom. hvnlenzcom 
móꝛþz aꞇ heꝼna. 

Gengu ór garði 
go ̜rvir at eiskra; 
liðu þá yfir ungir 
úrig fjo ̜ll 
mo ̜rum húnlenskum, 
morðs at hefna. 

A1 
A1 
A3 
A1- 
D1  
A1 

 

Sievers: Lína 3 er atkvæðaflest: liðu þá yfir ungir (xxxxx * x). Þríkvæða línan er stytt 

A-gerð: úrig fjöll (* x *). D-gerðin í 5. línu sýnir klofið fyrra ris: mo ̜rum húnlenskum 

(, x * + x).  

                                         
119 Jón Helgason 1967:107. 
120 Ibid., bls. 172-173. 
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Kuhn: [Gengu ór garði go ̜rvir at eiskra] Sjálfstæð setning: V1. [liðu þá... morðs at 

hefna] Sjálfstæð setning: V1.  

Go ̜rvir: Af lýsingarorðinu go ̜rr sem merkti ‘tilbúinn’.121 Í fornmáli var það notað sem 

lýsingarháttur þátíðar af sögninni gør(v)a, ger(v)a sem upprunalega hafði 

merkinguna ‘gera tilbúinn’. Í raun er þessi sögn leidd af lýsingarorðinu go ̜rr               

(< *garwa-). 

12.  

Þa qvaþ þaꞇ erpr 
eıno ſıɴı 
męʀ vm léc 
amarſ bacı 
ılꞇ er bl<þom hal 
br<ꞇır keɴa 
koþo harþan mıoc 
hoꝛnvng vera. 

Þá kvað þat Erpr 
einu sinni, 
mærr um lék 
á mars baki: 
Illt er blauðum hal 
brautir kenna; 
kóðu harðan mjo ̜k 
hornung vera. 

A3- 
A1 
A1- 
C3 
B1  
A1 
B1  
A2k 

 

Sievers: Þriðja lína er þríkvæð með hrynjandi A-línu: mærr um lék (* x *). Í 4. línu 

er undirgerð C-gerðar þar sem seinna ris hvílir á stuttu atkvæði: á mars baki (x * , 

x). B-línurnar tvær (5 og 7) eru eins í hrynjandi: (xx * x *). Lokalínan hefur létt 

áhersluatkvæði í seinna risi og aukaáherslu á fyrra hnigi: hornung vera (* + , x).   

Kuhn: [Þá kvað þat Erpr einu sinni] Sjálfstæð setning: V2. [mærr um lék] Sjálfstæð 

setning: V3 + fylliorð. [Illt er blauðum hal brautir kenna] Sjálfstæð setning: V2. 

[kóðu harðan mjo ̜k hornung vera] Sjálfstæð setning: V1.  

Craigie: Það er í samræmi við lögmál Craigies að 5. lína, sem er af B-gerð, endi á 

stuttstofna nafnorði: hal. Sjá umræðu um 3. vísu. 

                                         
121 Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:240. 
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Kóðu: Hljóðrétt mynd 3.p.flt.fh.þt. af sögninni kveða. Hún er orðin til þannig: 

kvó ̜ðu > k(v)óðu, þ.e. ó ̜ hækkaði og varð að ó í stöðu á milli v og samhljóðs sem u 

fór á eftir; á undan ó féll svo v brott. Myndin kváðu í nútímamáli er áhrifsmyndun 

til samræmis við sagnir eins og gefa (gaf, gáfum, gefinn).122 

 

13.  

Ꝼvnðo á ſꞇrAꞇı 
ſꞇóꝛ brꜹgð oꞇꞇan 
hve mvn ıarp ſcamr 
ocr ꝼvlꞇıngıa 

Fundu á stræti 
stórbro ̜gðóttan: 
Hvé mun jarpskammr 
okkr fulltingja? 

A3 
D1 
A3 
D1 

 

Sievers: Báðar A-línur stuðla aðeins í seinna risi, D-línurnar eru hefðbundnar. 

Kuhn: [Fundu á stræti stórbro ̜gðóttan] Sjálfstæð setning: V1. [Hvé mun jarpskammr 

okkur fulltingja] Sjálfstæð setning: V2.  

Stuðlun: j stuðlar við sérhljóð; jarpskammur-okkr. Sú venja að stuðla hálfsérhljóðið 

ʝ við sérhljóð tíðkaðist fram á 16. öld. Rannsóknir Ragnars Inga Aðalsteinssonar sýna 

langmesta tíðni þessarar stuðlunar á 11. öld.123 Eftir það eykst stuðlun í báðar áttir, 

þ.e. að j stuðli ekki aðeins við sérhljóð heldur einnig við sjálft sig. Hamðismál eru 

dæmi um stuðlun í báðar áttir, sbr. 3. vísu: sú er Jo ̜rmunrekkr / jóm um traddi. 

 
 
 
 
 

 

                                         
122 Ábending Jóns Axel Harðarsonar. 
123 Ragnar Ingi Aðalsteinsson 2012:214. 
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14.  

Svaraþı ınn ſvnꝺꝛ mǫþrı 
sva qvaz veıꞇa mvndo 
ꝼvlꞇıng ꝼrónꝺom 
ſem ꝼóꞇr ꜹþrom. 
hvaꞇ megı ꝼoꞇr 
ꝼoꞇı veıꞇa 
ne holꝺgróın 
honꝺ aɴaʀı 

Svaraði inn sundrmœðri, 
svá kvaz veita myndu 
fullting frændum 
sem fótr o ̜ðrum. 
Hvat megi fótr 
fœti veita 
né holdgróin 
ho ̜nd annarri? 

D*1  
A1 
A1 
C1 
A3- 
A1 
C3 
D1 

 

Sievers: Upphafslínan er aukin D-gerð: Svaraði inn sundrmœðri (, xxx * + x). Í 5. 

línu, sem er stytt (stýfð) A-gerð, kann fyrra ris að vanta en það er þó ekki öruggt. 

Kuhn: [Svaraði inn sundrmœðri] Sjálfstæð setning: V1. [Svá kvaz veita mundu] 

Sjálfstæð setning: V2. [Hvað megi fótr fœti veita] Sjálfstæð setning: V2.  

Neitun: Tengiorðið né (7.lína) er hluti af spurningu þar sem ætlast er til að svarið sé 

neitandi. 

15.  

ꝺrógo þeır oꝛ ſcíþı. 
ſcıþı iarn 
mękıs eɢıar 
aꞇ mvn ꝼlagðı 
þverþo þeır þroꞇꞇ ſıɴ 
aꞇ þrıþıvngı 
leꞇo mꜹg vngan 
ꞇıl molꝺar hnıga. 

Drógu þeir ór skíði 
skíðijárn, 
mækis eggjar 
at mun flagði; 
þverrðu þeir þrótt sinn 
at þriðjungi, 
létu mo ̜g ungan 
til moldar hníga. 

A3 
A1-  
A1 
C1 
A1 
C1 
C1  
A1 (með upptakti) 
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Sievers: Önnur lína er þríkvæð útgáfa af A-gerð. Þar höfum við járn í 

sverðskenningunni skíðijárn (* x *). Sennilega hefur vísuorðið upphaflega verið 

fjórkvætt: skíði-íarn. Hrynjandin hefur verið sú sama og í 16.1: skóku loða (* x , x).  

Í 7. línu stendur mo ̜g í risi og hefur þunga áherslu; það virðist ennfremur mynda 

lokað og þar með langt atkvæði: létu mo ̜g ungan (xx * * x). Í eðlilegu tali væri mo ̜g 

hins vegar létt atkvæði, þ.e. atkvæðaskilin væru á undan g sem myndaði stuðul næsta 

atkvæðis.  

Kuhn: [Drógu þeir ór skíði] Sjálfstæð setning: V1. [þverrðu þeir þrótt sinn] Sjálfstæð 

setning: V1. [létu mo ̜g ungan til moldar hníga] Sjálfstæð setning: V1. 

Járn er samdregin mynd: íarn > járn, sbr. t.d. þríar > þrjár, fíandi > fjándi > fjandi 

(með styttu a). Í kveðskap eru dæmi um tvíkvæðu myndina íarn, sbr. gunnþings 

íarnhringar (Óttar svarti, Höfuðlausn 7).124  

 

16.  

Scóko loþa 
ſcalmır ꝼeſꞇo 
oc goꝺboꝛnır 
ſmvgo ıgvꝺvéꝼı 

Skóku loða, 
skálmir festu 
ok goðbornir 
smugu í guðvefi. 

A2k 
A1  
C1 
C3 

 

Sievers: Undirgerðir eru tvær, annars vegar af A-gerð, hins vegar af C-gerð. Í fyrstu 

línu er stutt atkvæði í seinna risi: Skóku loða (* x , x) og í síðustu línunni hvílir 

seinna ris einnig á stuttu atkvæði: smugu í guðvefi (xxx * , x).  

Kuhn: [Skóku loða] Sjálfstæð setning: V1. [skálmir festu] Sjálfstæð setning: V2. [ok 

góðbornir smugu í guðvefi] Bundin setning: V2. 

 

 

                                         
124 Um orðið járn í íslensku og þróun þess sjá Jón Axel Harðarson 2011:93-121.  
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17.  

ꝼram lago brꜹꞇır 
ꝼvndo va ſꞇıgo 
oc ſyſꞇvr ſon 
ſaran ameıþı 
várg ꞇre vınꝺ cꜹlꝺ 
vęſꞇan bǫıar 
ꞇrCꞇꞇı ę ꞇrꜹno hvóꞇ 
ꞇíꞇꞇ var aꞇ bıðıa. 

Fram lágu brautir, 
fundu vástígu 
ok systur son 
sáran á meiði, 
vargtré vindko ̜ld 
vestan bœjar; 
trýtti æ tro ̜nu hvo ̜t, 
títt var at biðja. 

A1 
D*1 
B1 
A1 
A2b 
A1 
A2b  
A1 

 

Sievers: Hér kennir ýmissa grasa í hrynjandinni. Flestar línur eru klassískar gerðir. Í 

2. línu er aukin D-gerð: fundu vástígu (* x * + x). Línur 5 og 7 eru af sérstakri 

undirgerð A; A2b: vargtré vindko ̜ld (* x * +) og trýtti æ tro ̜nu hvo ̜t (* xx , x +) með 

klofnu seinna risi. 

Kuhn: [Fram lágu brautir] Sjálfstæð setning: V2. [fundu vástígu] Sjálfstæð setning: 

V1. [trýtti æ tro ̜nu hvo ̜t] Sjálfstæð setning: V1. [títt var að biðja] Sjálfstæð setning: 

V2. 

Craigie: Lína 3, sem er af B-gerð, endar á nafnorði með „léttum” stofni (son) og er 

það í samræmi við lögmál Craigies. Sjá umræðu um 3. vísu. 

Neitun: Vera má að í lokalínunni felist neitun en aðeins ef sögnin biðja verður bíða. 

Þá liti setningin svona út: títt var-at bíða. Jón Helgason telur slíka lagfæringu 

nauðsynlega til að fá botn í merkinguna.125 Að öllum líkindum merkir setningin að 

þeim bræðrum hafi ekki verið annt um að bíða og heldur hafi þeir viljað hraða sér 

burt. 

 

 

                                         
125 Jón Helgason 1967:113. 
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18.  

Glꜹmr var ı hꜹllo 
halır ꜹlreıꝼır 
oc ꞇıl goꞇa eccı 
gerþoꞇ hęyra 
aþr halr hvgꝼvllr 
ıhoꝛn vm þ<ꞇ. 

Glaumr var í ho ̜llu, 
halir o ̜lreifir, 
ok til Gota ekki 
gerðut heyra 
áðr halr hugfullr 
í horn um þaut. 

A3 
D1  
C2  
A1 
C1 
B1 

 

Sievers: Í 2. línu af D-gerð er fyrra ris klofið: halir o ̜lreifir (, x * + x). Í 3. línu er 

undirgerð C-gerðar með klofnu fyrra risi: ok til Gota ekki (xx , x * x).  

Kuhn: [Glaumr var í ho ̜llu] Sjálfstæð setning: V2. [ok til Gota ekki gerðut heyra] 

Bundin setning: V3. [áðr halr hugfullr í horn um þaut] Bundin setning: V3 + fylliorð.  

Neitun: ekki = ekkert. Ekki er hvorugkyn af fornafninu engi.126 Fer að bera á ekki 

sem neitun í íslensku miðmáli, frá um 1300 til siðaskipta. 

19.  

Segıa ꝼoꝛo 
ıoꝛmvnreccı. 
aꞇ ſenır voꝛo 
ſeɢır vnꝺır hıalmom 
ręþıꞇ er vm ráþ 
rıkır ero comnır 
ꝼyr maꞇkom haꝼıþ er mꜹɴom 
meẏ vm ꞇraꝺꝺa 

Segja fóru 
Jo ̜rmunrekki 
at sénir vóru 
seggir undir hjálmum: 
Rœðið ér um ráð, 
ríkir eru komnir, 
fyr máttkum hafið ér mo ̜nnum 
mey um tradda. 

A1 
A1 
A1 (með upptakti) 
A1 
A1- 
A1 
A1 (með upptakti) 
A1 

 

                                         
126 Ásgeir Blöndal Magnússon 1989:149. 
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Upphaf vísunnar er án ljóðstafa og hafa menn kennt slæmri varðveislu þar um. Oft 

er orðinu jarlar bætt við eftir fóru í 1. línu til að bæta úr því.127 

Sievers: Eins og getur að líta er A1-gerðin allsráðandi, ýmist með upptakti eða 

aukaatkvæðum. Þetta er eina vísa kvæðisins með svo einsleita hrynjandi. Í 8. línu 

hefur orðmyndin mey þungt atkvæði og verður því að gera ráð fyrir hljóðgapi á milli 

hennar og fylliorðsins um.   

Kuhn: [Segja fóru Jo ̜rmunrekki] Sjálfstæð setning: V2. [at sénir vóru seggir] Bundin 

setning: V2. [Rœðið ér um ráð] Sjálfstæð setning: V1. [Ríkir eru komnir] Sjálfstæð 

setning: V2. [fyr máttkum hafið ér mo ̜nnum mey um tradda] Sjálfstæð setning: V2. 

Lýsingarháttur: Línur 7-8: hafið... mey um tradda. Sambeygður lýsingarháttur fellur 

hér betur að reglum bragarins; réttur tvíliður: mey um tradda (* x * x).  

20.  

hló þa ıoꝛmvnr 
henꝺı ꝺrap akampa 
beıꝺꝺız aꞇ bꝛꜹngo 
bꜹðvaþız aꞇ vínı 
ſcoc haɴ ſc<r ıarpa 
ſa a ſcıolꝺ hvıꞇan 
leꞇ haɴ ser ıhenꝺı 
hvarꝼa ker gvllıꞇ. 

Hló þá Jo ̜rmunrekkr, 
hendi drap á kampa, 
beiddiz at bro ̜ngu, 
bo ̜ðvaðiz at víni; 
skók hann sko ̜r jarpa, 
sá á skjo ̜ld hvítan, 
lét hann sér í hendi 
hvarfa ker gullit. 

D*1 
A1 
A1 
A1 
D*1 
C1  
A3 
A1 

 

Sievers: Þríliðir D-línanna brjóta hrynjandina upp sem að mestu samanstendur af 

tvíliðum A-gerða. Þrátt fyrir sams konar D-gerðir í 1. og 5. línu höfum við aðeins 

samsett orð í þeirri fyrri: Hló þá Jo ̜rmunrekkr (* x * + x)  en ekki í þeirri síðari: skók 

hann sko ̜r jarpa (* x * + x). Lína 6 er án efa C-lína vegna forms og staðsetningar 

myndarinnar sem ber höfuðstafinn: sá á skjo ̜ld hvítan (xx * * x).  

                                         
127 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:157 og 411. 
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Kuhn: [Hló þá Jo ̜rmunrekkr] Sjálfstæð setning: V1. [hendi drap á kampa] Sjálfstæð 

setning: V2. [beiddiz at bro ̜ngu] Sjálfstæð setning: V1. [bo ̜ðvaðiz at víni] Sjálfstæð 

setning: V1 [skók hann sko ̜r jarpa] Sjálfstæð setning: V1. [sá á skjo ̜ld hvítan] Sjálfstæð 

setning: V1. [lét hann sér í hendi] Sjálfstæð setning: V1.  

 

21.  

Sęll ec þa þǫꞇꞇvmc 
eꝼ ec ſıa kneꞇꞇa 
hamþı oc ſꜹrla 
ıhꜹllo mıɴı. 
bvrı mynda ec þa bınꝺa 
meþ boga ſꞇrengıom 
goð boꝛn gívca 
ꝼeſꞇa agalga. 

Sæll ek þá þœttumk 
ef ek sjá knætta 
Hamði ok So ̜rla 
í ho ̜llu minni; 
buri mynda ek þá binda 
með boga strengjum, 
góð bo ̜rn Gjúka 
festa á gálga. 

A1 
C1  
A1 
A1 (með upptakti) 
A1  
C2  
A2l 
A3 

 

Sievers: C-gerðin í 2. línu hefur sögn í nafnhætti í fyrra risi: ef ek sjá knætta (xx * * 

x). Orðmyndin sjá er samdregin og líklega hefur ósamdregna myndin séa upphaflega 

staðið í textanum, þ.e. fyrra ris hefur verið klofið (C2-gerð). C-gerðin í 6. línu hefur 

klofið fyrra ris: með boga strengjum (x , x * x). A-gerðirnar sem skera sig úr eru 

þessar: A1 með klofnu fyrra risi í 5. línu: buri mynda ek þá binda (, xxxxx * x) og 

A-gerðin í 7. línu hefur aukaáherslu á fyrra hnigi: góð bo ̜rn Gjúka (* + * x).  

Kuhn: [Sæll ek þá þœttumk] Sjálfstæð setning: V3. [ef ek sjá knætta] Bundin setning: 

V3. [buri mynda ek þá binda] Sjálfstæð setning: V2.  

Knætta: Hjálparsögn: ‘geta, eiga kost á’, sbr. enska know ‘vita, þekkja’. Í norrænu 

hefur sögnin lagað sig eftir hjálparsögninni mega og beygist eins og hún 

(nafnhátturinn líklega knega).128 Sögnin var notuð í kveðskap en aðeins fáein dæmi 

                                         
128 Jón Helgason 1967:183-184. 
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eru til um notkun hennar í fornum óbundnum texta. Í vísu Hamðismála er 

merkingin þessi: ‘Sæll ég þá þættist ef ég fengi að sjá’. 

22.  

hıꞇꞇ qvaþ þa hroþr glꜹþ 
ſꞇoþ vꝼ hléþom 
meꝼıngr męlꞇı 
vıð m<g þéɴa 
þvıaꞇ þaꞇ heıꞇa 
aꞇ hlyþígı mynı 
mega ꞇveır meɴ eınır 
x. hvnꝺroþom góꞇna 
bınꝺa eþa berıa 
ıboꝛg ıɴı há. 

Hitt kvað þá Hróðrglo ̜ð, 
stóð of hléðum, 
mæfingr mælti 
við mo ̜g þenna: 
Því at þat heita 
at hlýðigi myni; 
mega tveir menn einir 
tíu hundruð Gotna 
binda eða berja 
í borg inni há? 

A2b  
A3 
A2l 
C1 
A3 
A2k (með upptakti) 
A2l (með upptakti) 
A* 
A1 
B2 

 

Þessi vísa er hin mesta ráðgáta. Engum hefur tekist að skýra hver Hróðrglöð er. Jón 

Helgason veltir ýmsum möguleikum fyrir sér en um vísuna hefur hann það að segja 

að hún sé svo torskilin að „bezt væri að láta hana eiga sig.”129 Jónas og Vésteinn telja 

vísuna án vafa afbakaða og jafnvel á röngum stað í kvæðinu.130  

Sievers: Úrval A-gerða einkennir vísuna. Rakið úrval má segja því hér sjáum við 

m.a. aukna A-gerð, langa og stutta A-gerð og A-gerð með aukaáherslu. Sú aukna er 

í 8. línu: tíu hundruð Gotna (, x + x * x) með klofnu fyrra risi. Aukaáhersla er á síðari 

lið samsetta nafnorðsins Hróðglöð í upphafslínunni: Hitt kvað þá Hróðrglo ̜ð (* xx * 

+).  Í 6. línu er A-gerð með stuttu atkvæði í síðara risi: at hlýðigi myni (x * xx , x). 

Í 7. línu er aukaáhersla í fyrra hnigi: mega tveir menn einir (xx * + * x) líkt og í 3. 

línu: mæfingr mælti (* + * x).  

                                         
129 Ibid., bls. 117-118.  
130 Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason 2014b:411. 
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Kuhn: [Hitt kvað þá Hróðrglo ̜ð] Sjálfstæð setning: V2. [stóð of hléðum] Sjálfstæð 

setning: V1. [mæfingr mælti við mo ̜g þenna] Sjálfstæð setning: V2. [Því at þat heita 

að hlýðigi myni] Bundin setning. Setningin er greinilega afbökuð og ekki ljóst hvað 

hún merkir. Því er hún ekki tekin með í flokkunina. [mega tveir menn einir tíu 

hundruð Gotna binda eða berja] Sjálfstæð setning: V1. 

Neitun: „at hlýði-gi myni” kann að fela í sér neitun. En hér er textinn afbakaður og 

eitthvað virðist hafa fallið brott því að ólíklegt er að ræða Hróðrglaðar hafi byrjað á 

orsakarsetningu (því at...). Þess má geta að Svend Grundtvig túlkaði línur 5-6 

þannig:131 því at þat heitik, ef hlýðigir myni. Hér virðist erfitt að komast að öruggri 

niðurstöðu. 

Há: „í borg inni há”. Samdregin mynd. Í útgáfu Finns Jónssonar stendur: „í borg 

hinni hóu”.132 

23.  

Sꞇyʀ varþ ıraɴı 
ſꞇvcco ꜹlſcalır 
ıbloþı bragnar lago 
comıþ oꝛ brıoſꞇı goꞇna. 

Styrr varð í ranni, 
stukku o ̜lskálir, 
í blóði bragnar lágu, 
komit ór brjósti Gotna. 

A1 
D*1 
A** (með upptakti) 
A1 (með upptakti) 

 

Sievers: Lína 3 er fremur óvenjuleg en þó sennilegast af A-gerð. Auk upptakts virðist 

hún hafa þrjú ris: í blóði bragnar lágu (x * x * x * x). D-gerðin er aukin í 2. línu: 

stukku o ̜lskálir (* x * + x).  

Kuhn: [Styrr varð í ranni] Sjálfstæð setning: V2. [stukku o ̜lskálir] Sjálfstæð setning: 

V1. [í blóði bragnar lágu] Sjálfstæð setning: V3. [komit ór brjósti Gotna] Sjálfstæð 

setning: V1.  

 

                                         
131 Svend Grundtvig 1874:172, 249.  
132 Finnur Jónsson 1932:341. 
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24.  

hıꞇꞇ qvaþ þa hamþır 
íɴ hvgomſꞇóꝛı 
ǫſꞇır ıoꝛmvnrecr 
occaʀar qvamo 
brǫþra ſam-mǫðra 
ıɴaɴ boꝛgar þıɴar. 
Ꝼęꞇr ſer þv þına 
honꝺom ſér þv þınom 
ıoꝛmvnrecr oꝛpıꞇ 
ı elꝺ heıꞇan 

Hitt kvað þá Hamðir 
inn hugumstóri: 
Æstir, Jo ̜rmunrekr, 
okkarrar kvámu, 
brœðra sammœðra, 
innan borgar þinnar: 
Fœtr sér þú þína, 
ho ̜ndum sér þú þínum, 
Jo ̜rmunrekr, orpit 
í eld heitan. 

A1 
C2  
D*4 
A1 
D*1 
A1 (með upptakti) 
A1 
A1 
A1 
C1 

 

Sievers: A-línurnar eru af sömu og algengustu gerð: A1. Sérstaklega er horft til þess 

hvaða orð eru í risum og hnigum, sbr. línur 7-8: Fœtr sér þú þína (* xx * x) og 

ho ̜ndum sér þú þínum (* xxx * x); persónubeygða sögnin er í fyrsta hnigi. Lína 2 er 

undirgerð af C með klofnu fyrra risi: inn hugumstóri (x , x * x). D-gerðirnar eru 

báðar auknar, sjá línur 3 og 5: Æstir, Jo ̜rmunrekr (* x * x +) / brœðra sammœðra (* 

x * + x).  

Kuhn: [Hitt kvað þá Hamðir] Sjálfstæð setning: V2. [Æstir, Jo ̜rmunrekr okkarrar 

kvámu] Sjálfstæð setning: V1. [Fœtr sér þú þína] Sjálfstæð setning: V2. [ho ̜ndum sér 

þú þínum, Jo ̜rmunrekr] Sjálfstæð setning: V2.  

Kvámu: Nafnorð (nú koma). Hliðarmynd þessa orðs var kóma með alhæfðri 

stofnmynd sem varð til í aukaföllunum kvó ̜mu > k(v)ómu; sbr. þróun myndarinnar 

kóðu (kvó ̜ðu) í 12. erindi og skýringu á henni. Seinna breyttist kóma í koma (eftir 

hljóðdvalarbreytingu), sbr. breytingu 3. kennimyndar af sögninni koma úr kómum 

(svo enn á Vestfjörðum) í komum.133  

                                         
133 Ábending Jóns Axel Harðarsonar. 
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Fœtr... ho ̜ndum: Þessi nafnorð eru ekki í sama falli og talið sennilegt að eitthvað á 

milli hafi fallið brott.134 Auk þess eru engir stuðlar sem styður þá tilgátu að vísan sé 

afbökuð. 

 

25.  

þa hr<ꞇ vıþ 
ıɴ regın kvnngı 
balꝺꝛ ıbrynıo 
ſem bıoꝛn hryꞇı. 
Gryꞇıþ ér agvmna 
allz geırar ne bíꞇa 
eɢıar ne ıarn 
ıonacrs ſono. 

Þá hraut við 
inn reginkunngi 
baldr í brynju 
sem bjo ̜rn hryti: 
Grýtið ér á gumna 
allz geirar ne bíta, 
eggjar né járn, 
Jónakrs sonu. 

C1- 
C2  
A1 
C3  
A1 
A1 (með upptakti) 
A1-  
A2k 

 

Engir stuðlar í upphafi erindis sökum slæmrar varðveislu eða afbökunar.  

Sievers: Þríkvæð lína af C-gerð í upphafi: Þá hraut við (x * *). Líklega vantar hér orð 

til að línan sé fullgerð. 135 Línur 2 og 4 eru einnig af C-gerð: inn reginkunngi  (x , x 

* x) / sem bjo ̜rn hryti (x * , x).  Í næst síðustu línu er stytt (stýfð) A-gerð: eggjar né 

járn (* xx *). Lokalínan er undirgerðin A2k en þar er stutt atkvæði í síðara risi: 

Jónakrs sonu (* x , x).  

Kuhn: [Þá hraut við] Sjálfstæð setning: V2. [sem bjo ̜rn hryti] Bundin setning: V2. 

Sögnin hrjóta kemur tvisvar fyrir í setningunni og vísan sennilega ekki heil. [Grýtið 

ér á gumna] Sjálfstæð setning: V1. [allz geirar ne bíta] Bundin setning: V3.  

Neitun: „geirar ne bíta, eggjar né járn”. Fyrst kemur hér neitunin ne í áherslulausri 

stöðu á undan sögninni, síðan fylgir neitunartengingin né ‘og ekki (heldur)’, 

                                         
134 Jón Helgason 1967:120. 
135 Suzuki segir þetta vísuorð vera einstakt afbrigði C-gerðar (Suzuki 2014:532). 
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sömuleiðis áherslulaus. Merkingarlega eru skilaboðin þau að hvorki geirar, eggjar né 

járn bíti á þá bræður. 

Járn: Samdregin mynd, sbr. 15. vísu. Í upphafi hefur vísuorðið líklega haft tvíkvæðu 

myndina íarn, sbr. umræðu um 15. vísu. 

26.  

hıꞇꞇ qvaþ þa hamþır 
íɴ hvgomſꞇóꝛı. 
bꜹl vanꞇv broþır 
er þv þaɴ belg leyſꞇır 
opꞇ oꝛ þeım belg 
bꜹll raþ coma. 

Hitt kvað þá Hamðir 
inn hugumstóri: 
Bo ̜l vanntu, bróðir, 
er þú þann belg leystir; 
opt ór þeim belg 
bo ̜ll ráð koma. 

A1 
C2  
A1 
C1  
A3- 
D2 

 

Sievers: Hér höfum við þrjár A-gerðir. Í 1. og 3. línu er um klassískar A-gerðir að 

ræða en í 5. línu höfum við stytta (stýfða) A-gerð: opt ór þeim belg (xxx *). Önnur 

lína er af C-gerð og hefur klofið fyrra ris : (x , x * x). Lokalínan er undirgerðin D2: 

bo ̜ll ráð koma (* * - x).  

Kuhn: [Hitt kvað þá Hamðir] Sjálfstæð setning: V2. [Bo ̜l vanntu bróðir] Sjálfstæð 

setning: V2. [er þú þann belg leystir] Bundin setning: V3. [opt ór þeim belg bo ̜ll ráð 

koma] Bundin setning: V3. 

 

27.  

hvg heꝼþır þv hamþır 
eꝼ þv heꝼꝺır hygıanꝺı 
mıcılſ er amaɴ hvern vanꞇ 
er manvız er 

Hug hefðir þú, Hamðir, 
ef þú hefðir hyggjandi, 
mikils er á mann hvern vant 
er manvits er. 

A1  
C1  
D*4  
B1 
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Sievers: Lína 2 er af C-gerð: ef þú hefðir hyggjandi (xxxx * + x). Þar eru bæði risin 

á þríkvæðu orði en það er mjög algengt í þessari gerð. Í 3. línu er um aukna D-gerð 

að ræða: mikils er á mann hvern vant (, xxx * x +) með klofnu fyrra risi. 

Kuhn: [Hug hefðir þú Hamðir] Sjálfstæð setning: V2. [ef þú hefðir hyggjandi] 

Bundin setning: V2. [mikils er á mann hvern vant ] Sjálfstæð setning: V2. [er 

mannvits er] Bundin setning: V2. 

 

28.  

aꝼ verı nv hꜹꝼvþ 
eꝼ erpr lıꝼðı 
broþır occaʀ ıɴ bꜹð ꝼrǫcnı 
er vıþ abr<ꞇ vagom 
vaʀ ıɴ vıþ ꝼrǫcnı 
hvoꞇꞇvmc aꞇ ꝺísır 
gvmı íɴ gvɴhęlgı 
goꝛþvmz aꞇ vıgı. 

Af væri nú ho ̜fuð 
ef Erpr lifði, 
bróðir okkarr inn bo ̜ðfrœkni, 
er vit á braut vágum, 
verr inn víðfrœkni, 
hvo ̜ttumk at dísir, 
gumi inn gunnhelgi, 
gørðumz at vígi. 

A2k 
C1 
D*1 
C1 
D*1 
A1 
D*1  
A1 

 

Upphafsorðin eru einnig í Snorra Eddu og fyrri hluta vísunnar í Völsungasögu. 

Höfuðstaf vantar í 6. línu. 

Sievers: Upphafslínan er með stutt seinna ris: Af væri nú ho ̜fuð (* xxx , x). Þríkvæðu 

lýsingarorðin eru áberandi og mynda öll aukna D-gerð, sbr. 3. línu: bróðir okkarr 

inn bo ̜ðfrœkni (* xxxx * + x), 5. línu: verr inn víðfrœkni (* x * + x) og 7. línu: gumi 

inn gunnhelgi (, xx * + x). 

Kuhn: [Af væri nú ho ̜fuð] Sjálfstæð setning: V2. [ef Erpr lifði]  Bundin setning: V2. 

[er vit á braut vágum] Bundin setning: V3. [hvo ̜ttumk at dísir] Sjálfstæð setning: V1. 

[gørðumz at vígi] Sjálfstæð setning: V2.  
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29.  

Dccı hyɢ ec ycr vera 
vlꝼa ꝺǫmı 
aꞇ vıꞇ mynım ſıalꝼır vm ſacaz 
ſem greẏ noꝛna 
þꜹ er gráþvg éro 
ı ꜹþn vm alın. 

Ekki hygg ek okkr vera 
úlfa dœmi, 
at vit mynim sjálfir um sakask 
sem grey norna 
þau er gráðug eru 
í auðn um alin. 

 

Þessi vísa verður ekki tekin með í braggreiningu kvæðisins. Vísan er ort undir 

ljóðahætti og er sú eina þeirrar gerðar í kvæðinu. Ekki er ósennilegt að hún hafi 

upphaflega tilheyrt öðru kvæði en einnig er mögulegt að hún hafi verið ort inn í 

Hamðismál, enda um brotakennt kvæði að ræða.  

 

30.  

Vel hóꝼom vıþ vegıꞇ 
ſꞇonꝺom aval goꞇna 
oꝼan eɢmóþom. 
ſem ernır aqvıſꞇı 
goþſ hoꝼom ꞇírar ꝼengıð 
þoꞇꞇ ſcylım nv eþa ıger ꝺæyía 
quelꝺ lıꝼır maðꝛ eckı 
epꞇır qvıð noꝛna. 

Vel ho ̜fum vit vegit, 
sto ̜ndum á val Gotna 
ofan eggmóðum 
sem ernir á kvisti; 
góðs ho ̜fum tírar fengit 
þótt skylim nú eða í gær deyja, 
kveld lifir maðr ekki 
eptir kvið norna. 

A2k 
C1  
D1  
A1 (með upptakti) 
A* 
C1  
D*1  
C1  

 

Sievers: Lína 3 er af D-gerð með klofnu fyrra risi: ofan eggmóðum (, x * + x). A-

línurnar eru mismunandi: ein hefur stutt atkvæði í síðara risi (1. lína), önnur hefur 

upptakt (4. lína), sú þriðja er af aukinni gerð (5. lína). Lína 6, sem er af C-gerð, hefur 

marga forliði: þótt skylim nú eða í gær deyja (xxxxxxx * * x). Umdeilanlegt er hvort 

7. lína er af A- eða D-gerð en hér er hallast að því að um D-gerð sé að ræða, einkum 
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vegna þess að gert er ráð fyrir áherslu á nafnorðinu maðr: kveld lifir maðr ekki (* xx 

* + x).  

Kuhn: [Vel ho ̜fum vit vegit] Sjálfstæð setning: V2. [sto ̜ndum á val Gotna] Sjálfstæð 

setning: V1. [góðs ho ̜fum tírar fengit] Sjálfstæð setning: V2. [þótt skylim nú eða í 

gær deyja] Bundin setning: V1. [kveld lifir maðr ekki eftir kvið norna] Sjálfstæð 

setning: V2.  

Neitun: Sjá 7. línu:„kveld lifir maðr ekki”. Hér er ekki fornafn (hk. af engi) og merkir 

‘ekkert’; ‘maður skal deyja og lifir ekkert kvöld eftir það’.  

Lýsingarháttur: ho ̜fum... vegit og ho ̜fum... fengit. Hér koma sambeygðar myndir 

lýsingarháttar þátíðar ekki til greina því að sögnin vega er hér áhrifslaus og fá stýrir 

eignarfalli (góðs tírar).  

 

31.  

þar ꝼell ſꜹrlı 
aꞇ ſalar gaꝼlı 
eɴ hamþır hne 
aꞇ hvſ bakı. 

Þar fell So ̜rli 
at salar gafli 
en Hamðir hné 
at húsbaki. 

A3 
C2 
B1 
C3 

 

Sievers: C-línurnar eru hvor af sinni undirgerð; C2 með klofnu fyrra risi í 2. línu: at 

salar gafli (x , x * x) og C3 með stutt atkvæði í seinna risi: at húsbaki (x * , x).  

Kuhn: [Þar fell So ̜rli at salar gafli] Sjálfstæð setning: V2. [en Hamðir hné at húsbaki] 

Bundin setning: V2. 
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4.2 Samantekt 

(4) Tölfræðilegt yfirlit um dreifingu Sievers-gerða og upptakts í Hamðismálum: 

Sievers-gerð fjöldi hlutfall (%) Upptaktur 

A1- 6 2,8%  

A1 86 39,8% 14 

A2k 10 4,6% 2 

A2l 3 1,4% 1 

A2b 5 2,3%  

A3- 6 2,8%  

A3 20 9,3% 1 

A* 3 1,4%  

A** 1 0,5% 1 

B1 7 3,2%  

B2 1 0,5%  

C1- 1 0,5%  

C1 24 11,1%  

C2 9 4,2%  

C3 8 3,7%  

D- 1 0,5%  

D1 7 3,2%  

D2 3 1,4% 1 

D*1 12 5,6%  

D*2 1 0,5% 1 

D*4 2 0,9%   
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Áður en fjallað verður um niðurstöður Sievers-greiningarinnar má geta þess að í 

viðauka er heildargreining á kvæðinu þar sem vísuorð eru greind eftir bragfræði 

Sievers. Því verður aðeins vísað í númer erindis og vísuorðs í umræðunni um 

Sievers. Einnig þarf að koma fram að tölfræðilegar niðurstöður miðast við 216 

vísuorð því 29. vísa kvæðisins, ort undir ljóðahætti, er ekki tekin með í 

braggreiningunni. 

A-gerðir eru í miklum meirihluta. Þær eru 140 talsins eða tæplega 60% af öllu 

kvæðinu. Grunngerðina A1 finnum við í 86 vísuorðum og ber hún því höfuð og 

herðar yfir aðrar gerðir. Hún er býsna fjölbreytt. Það vekur eftirtekt að fjórkvæð A1-

gerð, þ.e. tveir réttir tvíliðir, er aðeins í 23 af 86 vísuorðum. Fleirkvæða A1-gerðin 

er gjarnan með klofið fyrra ris. Upptaktur kemur fyrir í 21 vísuorði, 19 sinnum í A-

gerðum, þar af 14 sinnum í A1. Næst á eftir A1 kemur A3 fyrir í 20 vísuorðum. 

Aðeins ein lína af A3-gerð hefur upptakt. Það er ekki óeðlilegt því að í A3-gerðinni 

vantar fyrri stuðul og þá getur það gerst að fyrra ris sé ekki til staðar, en það er þó 

alls ekki gefið. Eðlilegra er að áherslulaus upptaktur komi fyrir á undan A1 þar sem 

fyrra áhersluatkvæði verður að vera þungt.  

Undirgerðir A-lína eru af margvíslegu tagi. A2k er algengust en þar er seinna 

ris myndað af stuttu áhersluatkvæði. Hún prýðir 10 vísuorð og þar af tvö með 

upptakti; annars vegar sexkvætt vísuorð og hins vegar vísuorð með 9 atkvæðum. Í 

fjórum A2k-línanna stendur sögn í lýsingarhætti þátíðar í seinna risinu. Þar er ekki 

um sambeygðan lýsingarhátt að ræða. Því ráða áhrifslausar sagnir og sögn sem stýrir 

eignarfalli. Það skýrir hvers vegna seinna áhersluatkvæðið er stutt. Aukaáhersla í 

fyrra hnigi einkennir A2l-gerðina en hún er í 3 vísuorðum, þar af einu með upptakti. 

A2b-gerðinni bregður fimm sinnum fyrir í kvæðinu. Þar er aukaáherslan á seinna 

hnigi. Bera nafnorð aukaáhersluna í þremur vísuorðanna, þar af tvö kvenmannsnöfn: 

Guðrún og Hróðrglöð. Einu sinni má finna atviksorð í stöðu seinna hnigs og eitt 

A2b-vísuorð (17.5) geymir samsett nafnorð og samsett lýsingarorð.  
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A-gerðin á einnig til aukin afbrigði og styttar eða stýfðar gerðir. Aukna A-

gerðin A* kemur 3 sinnum fyrir í Hamðismálum og tvöfalda aukningin, A**-gerð, 

kemur einu sinni fyrir og hún hefur upptakt (23.3). Athyglisvert er að styttu A-

gerðirnar eru samtals 12 talsins og skiptast jafnt í A1- og A3-. Styttingin skýrist af 

því að seinna hnig er fellt burt. Tvisvar kemur það fyrir að seinna ris er samdregin 

orðmynd (15.2) og (25.7).  

B-línurnar eru 8 talsins og allar nema ein af gerðinni B1. Sú staka er B2-gerð. 

Fjórar B-línur eru hefðbundnar, þ.e. fjórkvæðar, en hinar hafa allar eitt aukaatkvæði. 

Aukaatkvæðið er í upphafi B1-línanna en í B2-gerðinni er það á undan seinna risi 

sem er samdregin mynd (22.10). C-línur eru 42 talsins og eru C-gerðirnar næst 

algengastar á eftir A-gerðum. Þær eru tæp 20% af heildarhlutfallinu. Öll afbrigði C-

gerðanna sjást í Hamðismálum, auk styttrar gerðar. Grunngerðin C1 er rúmlega 

helmingur C-línanna og kemur fyrir í 24 vísuorðum. Í undirgerðinni C2 klofnar 

fyrra risið en í C3 er stutt atkvæði á seinna risi. Vísuorð af C2-gerð birtist níu sinnum 

í kvæðinu og undirgerðin C3 átta sinnum. Samanlagt er það talsverður fjöldi miðað 

við aðrar undirgerðir. Að því er fjölda C-línanna varðar skal því haldið til haga að 

sama setningin er endurtekin á þremur stöðum í kvæðinu: 6.2, 24.2 og 26.2. Stytta 

C-gerðin er þríkvæð C1-lína án lokahnigs (25.1) en líklega vantar þar orð til að 

fullgera línuna.  

D-gerðir eru alls 26. Almennt innihalda þær þríkvætt samsett orð og svo er 

einnig í Hamðismálum. Af grunngerðunum er D1 algengust en hún finnst í 7 

vísuorðum. Ekki er óalgengt að fyrra ris sé klofið en það gerist í þremur D1-línum. 

Í undirgerðinni D2 er þriðja atkvæði, sem hefur aukaáherslu, létt. Þessi undirgerð 

kemur þrisvar fyrir í kvæðinu og er það ekki ýkja oft. Í einni línu er upptaktur (2.5) 

og í annarri (3.7) er samdregin orðmynd á fyrra risi en þar hefði einnig getað staðið 

ósamdregin mynd með klofið ris. Í 15 af 26 D-línum er um aukna D-gerð að ræða. 

Aukningin felst í viðbótar áherslulausu atkvæði á eftir fyrra risi. Má með sanni segja 

að aukningin einkenni D-gerðirnar hér, bæði sökum fjölda og vegna þess að öll 
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afbrigðin koma fyrir í kvæðinu. D*1 hefur yfirburði í fjölda en hana finnum við í 12 

vísuorðum. Í 10 þeirra hefst seinna ris á þríkvæðu samsettu orði. Eitt vísuorð hefur 

ekkert samsett orð (20.5) og í einu tilviki er umdeilanlegt hvort flokka eigi línuna 

sem D-gerð eða A-gerð (30.7). Aftur fáum við upptakt í D-gerð en nú í D*2 og er 

raunar aðeins eitt dæmi um hana (8.3). D*4-gerðin er frábrugðin hinum auknu 

gerðunum að því leyti að síðasta atkvæðið er áhersluþungt. Merkilegt er að hún 

kemur tvisvar fyrir og í fremur ólíkum vísuorðum. Annað þeirra fylgir 

áherslumynstrinu alveg (24.3), í hinu er fyrra ris klofið (27.3). Að lokum bregður 

fyrir einu vísuorði af styttri D-gerð (2.4). Vel getur hugsast að þar sé á ferðinni stytt 

D4-gerð þar sem fyrra ris er klofið og aukaáhersluatkvæðið í lokin fallið brott.  

Af öllum Sievers-gerðunum (fyrir utan E-gerð) vantar einungis þrjár til að 

allar komi fyrir í kvæðinu; undirgerðirnar A2ab, B3 (sem er umdeild og sjaldgæf) og 

D3. Einnig má bæta því við að styttar eða stýfðar gerðir sem aðeins eru mögulegar í 

A-, C- og D-gerð koma allar fyrir í kvæðinu. 

 

Ekkert vísuorð í öllu kvæðinu hefur ósamdregna orðmynd en samdregnar myndir 

má finna á nokkrum stöðum: 

(3.7) grám, gangto ̜mum (* * - x). Í stað samdregnu orðmyndarinnar grám hefði 

ósamdregin mynd, gró ̜um, einnig komið til greina. Þá hefði fyrra risið verið klofið. 

(15.2) skíðijárn (* x *). Hér er um stytta A-gerð að ræða sem getur hafa verið A1 

upprunalega, sbr. járn < íarn.  

(21.2) ef ek sjá knætta (xx * * x). Hér hefur ósamdregna orðmyndin séa dregist saman 

í orðmyndina sjá. Bragurinn leyfir hvort tveggja; C1-gerð eða C2-gerð með klofnu 

fyrra risi. 

(22.10) í borg inni há (x * xx *).  

(25.7) eggjar né járn (* xx *).  
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Hamðismál sýnir eitt dæmi um sambeygðan lýsingarhátt: (19.7-8) fyr máttkum hafið 

ér mo ̜nnum mey um tradda. Hann fellur betur að reglum bragarins um réttan tvílið. 

Dæmi eru um að bragur leyfi endurgerð sambeygðs lýsingarháttar í þeim vísuorðum 

sem hafa stirðnaða mynd hans. Í tilfelli Hamðismála kemur slíkt ekki til greina, sbr. 

(2.3-4) þat hefir langt liðit; hér er sögnin áhrifslaus og því getur lh.þt. aðeins verið í 

hk.et., (30.1) vel ho ̜fum vit vegit; sögnin vega er hérna áhrifslaus og (30.5) góðs 

ho ̜fum tírar fengit; sögnin fá stýrir eignarfalli (góðs tírar).  

 

Hér fyrir neðan er tölfræðilegt yfirlit um stöðu persónubeygðra sagna í sjálfstæðum 

og bundnum setningum: 
 

(5) Yfirlit um stöðu persónubeygðra sagna í sjálfstæðum og bundnum setningum:  

Staða persónubeygðrar sagnar V1 V2 V3 

Fjöldi í sjálfstæðum setningum 35 47 6 
Fjöldi í bundnum setningum 2 10 13 

 

Bundnu setningarnar hafa samtals 25 sagnir í persónuhætti. Tæplega helmingur 

þeirra er í 1. og 2. sæti og 13 sagnir í 3. sæti (eða síðar). Hér var kannað hvort þriðja 

lögmál Kuhns væri brotið í kvæðinu, þ.e. lögmál bundinna setninga, en eins og fram 

hefur komið (3.4.1) er brot á stöðu sagnar í bundnum setningum frekar að finna í 

áherslumynstri sem Kuhn kallaði breytt áherslumynstur. Í sumum tilvikum V1/V2 

er V3-staða ekki möguleg (þ.e.a.s í setningum sem hafa aðeins tvo liði; 

frumlag/fyllilið/atvikslið + umsögn) og er þá ekki hægt að tala um að lögmálið sé 

brotið.  

Eftirfarandi bundnar setningar hafa sögn í 1. eða 2. sæti: 

(2.7-8) er hvatti Guðrún Gjúka borin: V3 ekki mögulegt.  

(5.7-8) þá er in kvistskœða kømr um dag varman: Brot. 
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(6.8) en banar hlógu: V3 staða kemur ekki til greina. 

(10.7) er hér sitjum feigir á mo ̜rum: Brot. 

 (16.4) ok góðbornir smugu í guðvefi: Brot. 

(19.4-5) at sénir vóru seggir undir hjálmum: Brot. 

(25.4) sem bjo ̜rn hryti: V3 staða kemur ekki til greina. 

(27.2) ef þú hefðir hyggjandi: Brot. 

(27.4) er mannvits er: V3 staða kemur ekki til greina. 

(28.2) ef Erpr lifði: V3 staða kemur ekki til greina. 

(30.6) þótt skylim nú eða í gær deyja: Brot. 

(31.3-4) en Hamðir hné at húsbaki: Brot. 
 

Þegar sagnirnar hafa verið flokkaðar má sjá virkni lögmálsins. Í einu tilviki er V3-

staða ekki möguleg og fjórum sinnum kemur V3-staða hreinlega ekki til greina (3. 

sæti ekki til staðar). Eftir standa bundnar setningar sem sýna brot á 3. lögmáli Kuhns 

en þær eru alls sjö. Kvæðið Hamðismál fellur undir breytta áherslumynstrið og sé 

tekið mið af því þá koma niðurstöðurnar ekki á óvart. Í raun mátti búast við að 

umrætt Kuhns lögmál yrði brotið, og það jafnvel ekki sjaldan eins og kom á daginn. 

Til að Kuhns lögmál komi að gagni við aldursgreiningu er mikilvægt að skoða tengsl 

milli stöðu aðalsagnar og notkunar fylliorða. Staða persónubeygðrar sagnar í lok 

vísuorðs (V3) ásamt meðfylgjandi fylliorði er fornlegt einkenni og auk þess gefur 

hátt hlutfall fylliorða til kynna að kvæði sé gamalt. Fylliorð birtast 6 sinnum í 

Hamðismálum, ávallt á undan sögn í V3, en ýmist í persónuhætti eða fallhætti, sbr: 

(1.7-8) Ár um morgin... sútir hverjar sorg um kveykva: fylliorð + persónubeygð 

sögn (V3) í sjálfstæðri setningu. 

(3.1-2) Systir var ykkr Svanhildr um heitin: fylliorð + lýsingarháttur þátíðar í 

sjálfstæðri setningu. Persónubeygða sögnin er í 2. sæti (V2). 

(3.4) sú er Jo ̜rmunrekkr jóm um traddi: fylliorð + persónubeygð sögn (V3) í 

bundinni setningu. 
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(12.3-4) mærr um lék á mars baki: fylliorð + persónubeygð sögn (V3) í sjálfstæðri 

setningu. 

(18.5-6) áðr halur hugfullr í horn um þaut: fylliorð + persónubeygð sögn (V3) í 

bundinni setningu. 

(19.7-8): fyr máttkum hafið ér mo ̜nnum mey um tradda: fylliorð + lýsingarháttur 

þátíðar í sjálfstæðri setningu. Persónubeygða sögnin er í 2. sæti (V2). 

 

Við aldursgreiningu er einkum litið til setninga sem hafa fylliorð á undan 

persónubeygðri sögn aftarlega í setningunni. Fjögur dæmanna sýna þá tilhneigingu 

og telst það hlutfall í meðallagi hátt.  

 

Fjölbreytt notkun neitana í kvæðinu vekur eftirtekt. Eitt sérkenni breytta 

áherslumynsturs Kuhns er neitunin ne, frjáls notkun neitunarinnar –gi og notkun 

neitunarhenglanna–at, -a, -t í bundnum setningum. Hamðismál sýnir eitt dæmi um 

-gi: (22.6) því at þat heita at hlýði-gi myni. Þarna leikur vafi á hvort setningin feli í 

sér neitun því textinn er afbakaður. 

Algengt er að neitunarhengill og neitunartenging fari saman, sbr. (2:1-2) vara 

þat nú né í gær. Hér vekur athygli að neitunin fær þunga áherslu sem venjulega gerist 

ekki. Áherslan getur verið merkingarlegs eðlis en vísuorðið er óvenjulega stutt og 

ekki ósennilegt að eitthvað sé afbakað í vísunni. Vísuorðin (8.8) at sér ne stríddit og 

(9.8) er þú at gráti ne færat sýna neitunarorðið ne ásamt neitunarhenglinum -t en 

hann er viðbót og styrkir neitunina á undan sögnunum. Setningarnar eru bundnar 

og bera vott um tilhneigingu sem Kuhn taldi einkenna breytt áherslumynstur. Á 

einum stað er hugsanlegt að neitunarorð hafi fallið brott og neitunarmerkingin færst 

yfir á hengilinn: (9.3) vilkat ek við móður.  

Neitunina ne án eftirfarandi neitunarhengla finnum við í 2 vísuorðum, þ.e. 

(7.7) glýja þú ne gáðir og (25.6) allz geirar ne bíta. Neitunarorðið stendur næst á 

undan sögn í persónuhætti og neitar setningunni. Hér er um forna neitun að ræða 

sem einnig einkennir kvæði með breyttu áherslumynstri og er sérstaklega algeng í 
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hetjukvæðum. Neitunartengingin né kemur sömuleiðis fyrir í 2 vísuorðum: (14.7) 

né holdgróin og (25.7) eggjar né járn; ‘og ekki (heldur)’. Enn höfum við 2 vísuorð 

með neitun en það eru (18.3) ok til Gota ekki og (30.7) kveld lifir maðr ekki. Hér 

er ekki fornafn (hk. af engi) og merkir ‘ekkert’. Það er ekki fyrr en um 1300 sem 

ekki fær neitunarmerkinguna sem við þekkjum í dag. Í heild má segja að 

neitunardæmin hafi forneskjulegan blæ en þau eru ólík og merkingin ekki síður 

mismunandi. Bragfræðilega séð uppfylla neitanirnar þá kröfu um að standa í 

áherslulausri stöðu að undanskildu einu vísuorði í fremur afbakaðri vísu: (2.1-2)Vara 

þat nú né í gær. 

 

Að því er Craigies lögmál varðar er það til merkis um háan aldur kvæða sem ort eru 

undir ferkvæðum háttum ef það verkar ekki. Ef lögmálið um að nafnorð (eða 

lýsingarorð) í lok vísuorðs þurfi að hafa léttan stofn er brotið er það vísbending um 

háan aldur. Vísuorðið verður að tilheyra reglubundnu fornyrðislagi og í 

Hamðismálum er að finna fjögur vísuorð sem falla undir greiningu á Craigies 

lögmáli. Þau eru þessi: 
 

(3.3) sú er Jo ̜rmunrekkr - Hér er aðeins hægt að tala um brot á lögmáli Craigies ef 

myndin Jo ̜rmunrekkr er upprunaleg.  

(12.5) illt er blauðum hal - Hér er lögmálinu fylgt. Létt nafnorð er í seinna risi 

vísuorðs af B-gerð. 

(17.3) ok systur son - Hér er lögmálinu fylgt. Létt nafnorð er í seinna risi B-línu.  

(22.10) í borg inni há - Hér er lögmálinu fylgt. Létt lýsingarorð er í seinna risi B-

línu. 
 

Aðeins í eitt skipti er lögmál Craigies brotið. Enda þótt lögmálinu sé fylgt í hinum 

dæmunum er ekki þar með sagt að kvæðið sé ungt. Ekki verður þó úr því skorið því 

dæmin eru of fá. En það skyldi þó ekki vera að einmitt það hversu fá vísuorð falla 

undir Craigies-greiningu gefi vísbendingu um að kvæðið sé gamalt.  
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Af samantekt aldursmerkja að dæma er víst að mál og bragur kvæðisins sýna að 

mestu fornleg einkenni. Má þar nefna tíða notkun fylliorða, forn neitunarorð og 

aðrar fornar orðmyndir sem bent var á í greiningarkaflanum. Bragarhátturinn ber 

einnig vott um fornleg einkenni, einkum ef tekið er mið af óreglulegum vísuorðum. 

Sievers-greiningin leiðir fyrst og fremst í ljós sérstöðu bragarháttarins og styður það 

að kvæðið sé ort undir óreglulegu fornyrðislagi en ekki málahætti. Sambeyging 

lýsingarháttarins fellur að kröfum bragarins og samdregnu orðmyndirnar hafa 

sennilega lagað sig að bragnum og upprunalegu ósamdregnu myndirnar horfið í 

áranna rás. Hamðismál eru ekki eina eddukvæðið sem aðeins hefur samdregnar 

myndir en það eitt og sér „yngir” ekki kvæðið svo um munar. Brot á 3. lögmáli 

Kuhns er aukinheldur einkenni á fornkvæðum. Í því sambandi þarf að huga að 

stílfræðilegum tilhneigingum, þ.e. orðaröð sem hefð var fyrir í skáldskapnum. Vel 

getur hugsast að skáldin hafi fyrnt mál sitt í einhverjum tilvikum en einnig getur vel 

verið að um leifar af fornum setningarlögmálum sé að ræða. Virkni Craigies lögmáls 

er lítil í kvæðinu og bendir það til þess að kvæðið sé af fornum rótum.  

Við aldursgreiningu Hamðismála er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

ýmislegt er úr skorðum gengið vegna slæmrar varðveislu og ekki hjálpar til að vísur 

og vísuorð eru afar óregluleg. Niðurstöður þessarar athugunar styðja fyrri hugmyndir 

um aldur kvæðisins; að það tilheyri eldri eddukvæðum sem talin eru vera frá 9. eða 

10. öld. Hafa skal hugfast að Konungsbók eddukvæða hefur þá sérstöðu að þar er 

fornum kveðskap markvisst safnað saman í eitt handrit. Málfarsleg og bragfræðileg 

einkenni kvæðanna hljóta að bera keim af máli þeirra sem varðveittu kvæðin í 

munnlegri geymd og þeirra sem skrifuðu þau niður. Í öðrum handritum eru kvæði 

oftast hluti af frásögn í óbundnu máli og þau handrit eru yngri en Konungsbók. Ekki 

má svo gleyma því sem stendur ritað á eftir kvæðinu: „Þetta eru ko ̜lluð Hamðismál 

in fornu” en sú staðhæfing felur í sér þá viðteknu skoðun manna á 13. öld að kvæðið 

sé gamalt.  
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5 Lokaorð 

Lagt var upp með að greina frá helstu aðferðum sem notaðar hafa verið í 

málfræðilegri og bragfræðilegri aldursgreiningu fornkvæða og beita þeim við 

greiningu á hetjukvæðinu Hamðismálum sem talið er tilheyra eldri eddukvæðum. Í 

inngangi var lauslega farið yfir langa og viðburðaríka rannsóknarsögu á aldri og 

uppruna eddukvæða. Þar kom fram að málsögulegar athugasemdir lögðu grunninn 

að aldurskenningum sem enn hafa töluvert gildi í heimi bragfræðinnar. Í 2. kafla var 

sögulegur bakgrunnur Hamðismála rakinn og fjallað um skyldleikatengsl kvæðisins 

við aðrar íslenskar heimildir. Fræðileg umfjöllun 3. kafla hverfðist fyrst og fremst 

um aðferðir við greiningu á brag og máli fornkvæða; bragfræði Sievers, samdregnar 

myndir, sambeygðan lýsingarhátt, Kuhns lögmál, fylliorð, neitanir og Craigies 

lögmál.  

 Greining Hamðismála og samantekt á niðurstöðum var viðfangsefni 4. kafla. 

Þar var áðurnefndum greiningaraðferðum beitt í leit að vísbendingum um aldur 

kvæðisins. Af Sievers-greiningunni er ljóst að form kvæðisins er án efa óreglulegt 

fornyrðislag og uppruninn forn. Vísuorðin eru þar af leiðandi af margvíslegu tagi og 

ber Sievers-greiningin þess vitni. Sievers-greining afhjúpar oft hvaða orðmyndir sem 

eru samdregnar í texta Konungsbókar geta upprunalega hafa verið ósamdregnar. 

Ekkert vísuorð í öllu kvæðinu hefur ósamdregna orðmynd og þær fáu sem eru 

samdregnar falla að kröfum bragarins. Þar sem mögulegt er að nota ósamdregna 

mynd breytir það litlu í heildarmyndinni. Sömuleiðis skiptir sambeygður 

lýsingarháttur þátíðar í núliðinni tíð sem viðmið við aldursgreiningu ekki miklu máli 

þar sem við höfum aðeins eitt dæmi um hann og í þeim tilvikum þar sem stirnuð 

mynd hk.et. er notuð kemur sambeygður lýsingarháttur ekki til greina.  

Kuhns lögmál fjalla um setningarlegan styrk orða og var sjónum beint að 

lögmáli hans um bundnar setningar. Í kvæðum eins og Hamðismálum er 

tilhneigingin sú að persónubeygð sögn sé aftarlega í setningu. Ef hún er í 1. eða 2. 

sæti þá er talað um að lögmálið sé brotið. Í 12 tilvikum bundinna setninga er um 



 84 

V2-stöðu að ræða en í 5 þeirra er V3-staða ekki möguleg og þar með eru þær 

setningar útilokaðar. Lögmálið er 7 sinnum brotið og þykir það í meðallagi hátt 

hlutfall. Fylliorð koma sérstaklega að gagni ef þau eru skoðuð í samhengi við lögmál 

Kuhns. Skemmst er frá því að segja að fylliorð ásamt persónubeygðri sögn í 3. sæti 

kemur fjórum sinnum fyrir í kvæðinu og telst það fornt einkenni. Neitanir og 

neitunarorð kvæðisins vísa einnig til eldra málstigs þó ekki sé hægt að útiloka að 

hlutverk þeirra í kvæðinu felist að nokkru leyti í því að fylla upp í áherslulausar 

bragstöður. Frá því er þó ein undantekning. Þar ber neitunartengingin né áherslu en 

vísuorðið er líklega nokkuð afbakað. Hvað Craigies lögmál varðar er virkni þess ekki 

áberandi í Hamðismálum og ber það vitni um háan aldur. Lögmálið leyfir ekki þungt 

atkvæði í fjórðu bragstöðu og í 3 af 4 tilvikum er lögmálinu fylgt. Í eina skiptið sem 

lögmálið er brotið er miðað við að viðkomandi orðmynd sé upprunaleg.  

Yfir Hamðismálum hvílir forneskjulegur blær. En þótt vissulega finnist forn 

aldursmerki í brag og málfari kvæðisins er ekki hægt að segja að þau séu með öllu 

óvéfengjanleg. Sumt á sér fornar rætur, annað endurspeglar málstig íslenskunnar við 

ritun Konungsbókar á ofanverðri 13. öld. Heildarsvipur kvæðisins er auk þess 

brotakenndur og helgast það sennilega af því að kvæðið var illa varðveitt þegar það 

var fært á bókfell. Svo virðist sem Hamðismál og Guðrúnarhvöt hafi að nokkru leyti 

ruglast saman en efni þeirra og stíll skarast mikið. Forvitnilegt væri að leita frekari 

vísbendinga um aldur Hamðismála með ítarlegum samanburði við mál og brag 

Guðrúnarhvatar. Má vera að samanburðurinn leiddi til nýrra uppgötvana og gæfi 

tækifæri til enn nákvæmari aldursgreiningar kveðskaparins. 
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Viðauki  

Hamðismál flokkuð eftir bragfræði Sievers 

1. 

Spruttu á tái    xxx , x  A2k/A3 
tregnar íðir,    * x * x   A1     
grœti álfa    * x * x   A1     
in glýsto ̜mu;    x * , x   C3 
ár um morgin   xx * x   A3  
manna bo ̜lva    * x * x   A1 
sútir hverjar    * x * x   A1 
sorg um kveykva.   * x * x   A1 

2. 
Vara þat nú    ⏑ ⏑ x *   A3-  
né í gær,    * x *   A1-    
þat hefir langt   xxx *   A3-    
liðit síðan;    , x * x   D-  
er fátt fornara,   x * * xx  D2 – með upptakti 
fremr var þat hálfu   * xx * x  A1  
er hvatti Guðrún,   xxx * x  A3 – með upptakti  
Gjúka borin,    * x , x   A2k  
sonu sína unga   , xxx * x  A1  
at hefna Svanhildar.   xxx * + x  C1  

3. 
Systir var ykkur   * xx * x  A1 
Svanhildr um heitin,  * + x * x  A* 
sú er Jo ̜rmunrekkr   xx * x *  B1  
jóm um traddi,   * x * x   A1  
hvítum ok svo ̜rtum   * xx * x  A1 
á hervegi,    x * , x   C3  
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grám, gangto ̜mum   * * - x   D2 
Gotna hrossum.   * x * x   A1  

4. 
Eptir er ykkr þrungit  * xxx * x  A3 
þjóðkonunga,   * * + x   D1 
lifið einir ér þátta   xx * xx * x  A1 – með upptakti 
ættar minnar.    * x * x   A1 

5. 
Einstœð em ek orðin  * xxx * x  A1  
sem o ̜sp í holti,   x * x * x  A1 – með upptakti 
fallin at frændum   * xx * x  A1  
sem fura at kvisti,   x , xx * x  A1 – með upptakti 
vaðin at vilja    , xx * x  A1  
sem viðr at laufi,   x * x * x  A1 – með upptakti 
þá er in kvistskœða   xxx * * x  C1  
kømr um dag varman.  * xx * x  A1  

6. 
Hitt kvað þá Hamðir  * xx * x  A1 
inn hugumstóri:   x , x * x  C2  
lítt myndir þú þá, Guðrún,  * xxxx * +    A2b 
leyfa dáð Ho ̜gna   * xx * x  A1  
er þeir Sigurð   xx , x   A3  
svefni ór vo ̜kðu;   * xx * x  A1 
saztu á beð    xxx *   A3- 
en banar hlógu.   x , x * x  C2  

7. 
Bœkr vóru þínar   * xx * x  A1  
inar bláhvítu    xx * * x  C1  
ofnar vo ̜lundum,   xx , * x  A3  
flutu í vers dreyra:   xxx * * x  C1  
Svalt þá Sigurðr,   * + , x   A2k 
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saztu yfir dauðum,   * xxx * x  A1 
glýja þú ne gáðir;   * xxx * x  A1 
Gunnarr þér svá vildi  * xxx * x  A1 

8. 
Atla þóttiz þú stríða   * xxxx * x  A1 
at Erps morði   x * * x   C1 
ok at Eitils aldrlagi,   xx * x * - x  D*2 – með upptakti 
þat var þér enn verra;  xxx * * x  C1  
svá skyldi hverr o ̜ðrum  xxxx * x  A3 
verja til aldrlaga   xxx * , x  C3  
sverði sárbeitu   * x * + x  D*1 
at sér ne stríddit.   x * x * x  A1 – með upptakti 

9. 
Hitt kvað þá So ̜rli,   xxx * x  A3 
svinna hafði hann hyggju:   * xxxx * x  A1 
vilkat ek við móður   xxxx * x  A3  
málum skipta;   * x * x   A1 
orðs þykkir enn vant  * xx * +  A2b 
ykkru hváru;    * x * x   A1 
hvers biðr þú nú, Guðrún,  xxxx * x  A3 
er þú at gráti ne færat?  xxx * xx * x  A1 – með upptakti 

10. 
Brǿðr grát þú þína   * xx * x  A1 
ok buri svása,    x , x * x  C2  
niðja náborna   * x * + x  D*1 
leidda nær rógi;   xx * * x  C1  
okkr skaltu ok, Guðrún,  xxxx * x  A3 
gráta báða    * x * x   A1 
er hér sitjum feigir á mo ̜rum,  xxxx * xx , x  A2k – með upptakti 
fjarri munum deyja.   * xxx * x  A1 
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11. 
Gengu ór garði   * xx * x  A1 
go ̜rvir at eiskra;   * xx * x  A1 
liðu þá yfir ungir   xxxxx * x  A3 
úrig fjo ̜ll    * x *   A1- 
mo ̜rum húnlenskum,  , x * + x  D1  
morðs at hefna.   * x * x   A1 

12. 
Þá kvað þat Erpr   xxx *    A3- 
einu sinni,    * x * x   A1  
mærr um lék    * x *   A1- 
á mars baki:    x * , x   C3  
Illt er blauðum hal   xx * x *   B1  
brautir kenna;   * x * x   A1  
kóðu harðan mjo ̜k   xx * x *   B1  
hornung vera.   * + , x   A2k 

13. 
Fundu á stræti   xxx * x  A3  
stórbro ̜gðóttan:   * * + x   D1 
hvé mun jarpskammr  xx * +    A3 
okkr fulltingja?   * * + x   D1 

14. 
Svaraði inn sundrmœðri,   , xxx * + x  D*1 
svá kvaz veita myndu  * xxx * x  A1 
fullting frændum   * x * x   A1 
sem fótr o ̜ðrum.   x * * x   C1 
Hvat megi fótr   xxx *    A3- 
fœti veita    * x * x   A1 
né holdgróin    x * * x   C3 
ho ̜nd annarri?   * * + x   D1 
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15. 
Drógu þeir ór skíði   xxxx * x  A3 
skíðijárn,    * x *    A1- 
mækis eggjar    * x * x   A1 
at mun flagði;   x * * x   C1 
þverrðu þeir þrótt sinn  * xx * x  A1  
at þriðjungi,    x * * x   C1 
létu mo ̜g ungan   xx * * x  C1  
til moldar hníga.   x * x * x  A1 – með upptakti 

16. 
Skóku loða    * x , x   A2k 
skálmir festu    * x * x   A1  
ok góðbornir    x * * x   C1 
smugu í guðvefi.   xxx * , x  C3 

17. 
Fram lágu brautir,   * xx * x  A1 
fundu vástígu   * x * + x  D*1 
ok systur son    x * x *   B1 
sáran á meiði,   * xx * x  A1 
vargtré vindko ̜ld   * x * +   A2b 
vestan bœjar;    * x * x   A1 
trýtti æ tro ̜nu hvo ̜t,   * xx , x +   A2b  
títt varat biðja.   * xx * x  A1     

18. 
Glaumr var í ho ̜llu,   * xx * x  A3  
halir o ̜lreifir,    , x * + x  D1  
ok til Gota ekki   xx , x * x  C2  
gerðut heyra,    * x * x   A1 
áðr halr hugfullr   x * * x   C1 
í horn um þaut.   x * x *   B1 
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19. 
Segja fóru    * x * x   A1 
Jo ̜rmunrekki    * x * x   A1 
at sénir vóru    x * x * x  A1 – með upptakti 
seggir undir hjálmum:  * xxx * x  A1 
Rœðið ér um ráð,   * xxx *  A1- 
ríkir eru komnir;   * xxx * x  A1 
fyr máttkum hafið ér mo ̜nnum  x * xxxx * x   A1 – með upptakti 
mey um tradda.   * x * x   A1 

20. 
Hló þá Jo ̜rmunrekkr,  * x * + x  D*1 
hendi drap á kampa,   * xxx * x  A1 
beiddiz at bro ̜ngu,   * xx * x  A1 
bo ̜ðvaðiz at víni;   * xxx * x  A1 
skók hann sko ̜r jarpa,  * x * + x  D*1 
sá á skjo ̜ld hvítan,   xx * * x  C1  
lét hann sér í hendi   xxxx * x  A3 
hvarfa ker gullit.   * xx * x  A1  

21. 
Sæll ek þá þœttumk   * xx * x  A1 
ef ek sjá knætta   xx * * x  C1  
Hamði ok So ̜rla   * xx * x  A1 
í ho ̜llu minni;   x * x * x  A1 – með upptakti 
buri mynda ek þá binda  , xxxxx * x  A1  
með boga strengjum,  x , x * x  C2 
góð bo ̜rn Gjúka   * + * x   A2l 
festa á gálga.    * xx * x  A3 

22. 
Hitt kvað þá Hróðrglo ̜ð,  * xx * +  A2b  
stóð of hléðum,   xx * x   A3 
mæfingr mælti   * + * x   A2l 
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við mo ̜g þenna:   x * * x   C1 
Þvíat þat heita   xxx * x  A3 
at hlýðigi myni;   x * xx , x  A2k – með upptakti 
mega tveir menn einir  xx * + * x  A2l – með upptakti 
tíu hundruð Gotna   , x + x * x  A* 
binda eða berja   * xxx * x  A1 
í borg inni há?   x * xx *   B2 

23. 
Styrr varð í ranni,   * xx * x  A1 
stukku o ̜lskálir,   * x * + x  D*1 
í blóði bragnar lágu,   x * x * x * x  A** – með upptakti 
komit ór brjósti Gotna.  xxx * x * x   A1 – með upptakti 

24. 
Hitt kvað þá Hamðir  * xx * x  A1 
inn hugumstóri:   x , x * x  C2 
Æstir, Jo ̜rmunrekr,   * x * x +   D*4 
okkarrar kvámu,   * xx * x  A1 
brœðra sammœðra,   * x * + x  D*1  
innan borgar þinnar.  xx * x * x  A1  – með upptakti 
Fœtr sér þú þína,   * xx * x  A1 

ho ̜ndum sér þú þínum,  * xxx * x  A1 
Jo ̜rmunrekr, orpit   * xx * x  A1  
í eld heitan.    x * * x   C1 

25. 
Þá hraut við    x * *   C1-   
inn reginkunngi   x , x * x  C2 
baldr í brynju   * x * x   A1  
sem bjo ̜rn hryti:   x * , x   C3  
Grýtið ér á gumna   * xxx * x  A1 
allz geirar ne bíta,      x * xx * x  A1 – með upptakti 
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eggjar né járn,   * xx *    A1-  
Jónakrs sonu.    * x , x   A2k 

26. 
Hitt kvað þá Hamðir   * xx * x  A1 
inn hugumstóri:   x , x * x  C2 
Bo ̜l vanntu, bróðir,   * xx * x  A1  
er þú þann belg leystir;  xxx * * x  C1  
opt ór þeim belg   xxx *   A3- 
bo ̜ll ráð koma.   * * - x   D2 

27. 
Hug hefðir þú, Hamðir,  * xxx * x  A1  
ef þú hefðir hyggjandi,  xxxx * + x  C1  
mikils er á mann hvern vant , xxx * x +  D*4 
er manvits er.   x * x *   B1   

28. 
Af væri nú ho ̜fuð   * xxx , x  A2k 
ef Erpr lifði,    x * * x   C1  
bróðir okkarr inn bo ̜ðfrœkni, * xxxx * + x  D*1 
er vit á braut vágum,  xxx * * x  C1 
verr inn víðfrœkni,   * x * + x  D*1  
hvo ̜ttumk at dísir,   * xx * x  A1  
gumi inn gunnhelgi,  , xx * + x  D*1   
gørðumz at vígi.   * xx * x  A1 

______________________ 

29. -Ljóðaháttur. Þessi vísa er ekki tekin með í braggreiningu kvæðisins. 
Ekki hygg ek okkr vera   
úlfa dœmi,     
at vit mynim sjálfir um sakask:     
sem grey norna     
þau er gráðug eru    
í auðn um alin. 
_________________    
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30. 

Vel ho ̜fum vit vegit,   * xxx , x  A2k  
sto ̜ndum á val Gotna  xxx * * x  C1  
ofan eggmóðum   , x * + x  D1  
sem ernir á kvisti;   x * xx * x  A1 – með upptakti 
góðs ho ̜fum tírar fengit  * xx + x * x  A* 
þótt skylim nú eða í gær deyja,  xxxxxxx * * x C1  
kveld lifir maðr ekki  * xx * + x  D*1 
eptir kvið norna.   xx * * x  C1  

31. 
Þar fell So ̜rli    xx * x   A3  
at salar gafli    x , x * x  C2 
en Hamðir hné   x * x *   B1 
at húsbaki.    x * , x   C3 

 

 


