
 

 

MA ritgerð  

Miðaldafræði 

Rímur um rímur 
Hvað má lesa úr elstu rímum um rímnahefðina? 

Pétur Húni Björnsson 

Leiðbeinandi Ármann Jakobsson 
febrúar 2020 

 



 

 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Miðaldafræði 

 

 

 

 
 

Rímur um rímur 
Hvað má lesa úr elstu rímum um rímnahefðina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til M.A.-prófs 

 

     Pétur Húni Björnsson 

Kt.: 270771-3789 

 

Leiðbeinandi: Ármann Jakobsson 

Janúar 2020  



Útdráttur 
Rímur voru eitt vinsælasta skemmtiefni á Íslandi um sex alda skeið. Hátt í fimmtán 
hundruð rímur hafa verið ortar svo vitað sé og ríflega þúsund rímur eru varðveittar. 
Rímur eru löng frásagnarkvæði ort undir sérstökum bragarháttum og voru í nánast 

öllum tilfellum ortar eftir þekktum sögum, og sumum sögum var snúið í rímur oftar 
en einu sinni. 

Rímur hafa ekki notið mikillar hylli sem rannsóknarefni og gjarnan hafa þær verið 

sem hornkerlingar við fræðaborðið. Samlestur rímna og sagnanna sem þær eru ortar út 
af leiðir oft í ljós að rímurnar einfalda sögurnar, fletja út persónur með því að ýkja upp 

ákveðna þætti þeirra en sleppa öðrum, og blása út atburði eins og bardaga og siglingar 
með staglkenndum og formúlukenndum hætti. Það hefur orðið til þess að rímur hafa 
oft verið taldar lakar bókmenntir, formúlukenndar og sjálfhverfar. 

Þessi rannsókn leiðir í ljós að rímur voru frá öndverðu efni ætlað til flutnings og 
að efnistök og efnismeðferð í elstu varðveittu rímum er að mörgu leyti algerlega í takt 
við þau efnistök og efnismeðferð sem tíðkast í munnlegum kveðskap víða um heim, 

þar sem meginmarkmiðið er að stýra túlkun áheyrenda til þess að draga úr óvissu-
þáttum svo sagan komist rétt til skila. Sjálfhverfa þeirra er því arfur frá munnlegum 
flutningi og geymd þeirra frá elsta stigi þróunarsögu þeirra. 

Þar sem rímur eru efni sem ætlað er til flutnings þarf að flytja þær og það þarf að 
hlusta á þær til þess að hægt sé að meta þær af sanngirni og á þeirra eigin forsendum. 

Rímur lesnar af bók gefa ekki nema nasasjón af því sem rímur eru í raun, líkt og 
skrifaðar nótur tónverks eða leikrit lesið af bók. Séu rímur metnar á forsendum hefðar-
innar sem þær viðhéldu um sex alda skeið, í stað þess að þær séu metnar á forsendum 

hugmynda nútímans um bókmenntir og ljóðlist, blasir við önnur mynd en viðtekin 
mynd nútímans af rímum. 
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Abstract 
Rímur were the most resiliant and popular form of entertainment in Iceland for six 
centuries. Almost fifteen hundred rímur are known to have been composed and more 
than a thousand of those are preserved. Rímur are long, episodic, epic poems and are 

almost always poetic reworkings of known sagas, and some sagas have been turned 
into rímur more than once. 

Rímur have not been popular as research material. When rímur and their 

corresponding sagas have been compared it is apparent that rímur simplify the sagas 
somewhat, flatten the characters by inflating certain characteristics and skipping 

others, and relate events such as battles and sea voyages in stereotypical and formulaic 
way. This has led to rímur being found deficient as literature, and deemed formulaic, 
redundant and stereotypical. 

This research shows that the earliest extant rímur where composed as perfor-
mance material and that the treatment of material in rímur is very much in line with 
the treatment of material in oral poetry, where the main object is to relate a story and 

decrease it’s indeterminacy and possibilities of intepretation. The redundancy in rímur 
is thus most likely a remnant of a tradition of rímur as oral poetry and performance 
material from the very beginning. 

As rímur are a performance material they need to be performed and listended to 
for them to be appreciated fully and for them to be judged by their own merits. The 

experience of reading rímur is as superficial as looking at a score to a musical compo-
sition or reading through a play in a book. If rímur are judged by the parameters of the 
tradition they upheld for six centuries rather than by the parameters of modern 

concepts of literature and poetry a different image emerges, one quite unlike the con-
temporarily conventional. 
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Formáli 
Aðdragandi þessarar rannsóknar er alllangur. Ég komst fyrst í tæri við rímur og rímna-
kveðskap árið 2001 þegar ég álpaðist inn á æfingu hjá Kvæðamannafélaginu Iðunni 
ásamt Grétari svila mínum þar sem við komumst í kynni við Steindór Andersen og 

Njál Sigurðsson sem kenndu okkur að kveða og komu okkur rækilega á bragðið. 
Kvæðamennskan vakti áhuga minn á alþýðutónlist og söng og leiddi sá áhugi mig fyrst 
í söngnám og að því loknu til náms í þjóðfræði við Háskóla Íslands, þar sem ég skrifaði 

bæði BA og MA ritgerðir um safn séra Bjarna Þorsteinssonar, Íslenzk þjóðlög.  
Rímnahefðin hefur verið mér ofarlega í huga um langt skeið og í þjóðfræðináminu 

komst ég í kynni við ýmsar aðferðir til að meta hana og rannsaka. Ég hef ekki alltaf 
verið fyllilega sammála fræðimönnum sem um rímur hafa fjallað, og hef að ýmsu leyti 
haft aðrar hugmyndir um hefðina. Eftir að hafa setið kúrs um munnlega hefð hjá Gísla 

Sigurðssyni áttaði ég mig á því að hugsanlega gætu hugmyndir mínar átt við einhver 
rök að styðjast, en enn vantaði mig vettvang til þess að vinna úr hugmyndum mínum. Í 
MA námi mínu í þjóðfræði tók ég nokkuð af valkúrsum í miðaldafræðum og íslensk-

um miðaldabókmenntum og þegar upp var staðið hafði ég safnað í sarpinn töluvert 
mörgum einingum umfram það sem ég þurfti til MA prófs í þjóðfræði. Það varð úr að 
ég ákvað að nýta þær og vinna annað MA verkefni, í miðaldafræðum, um rímur. Til að 

byrja með vöfðust efnistök og aðkoma að efninu fyrir mér og velti ég fyrir mér ýmsum 
leiðum með misgóðum árangri. Ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð fræðafólks sem ég 

hef viðrað hugmyndir mínar við, ekki síst á ráðstefnum bæði í Oxford og Leeds 
sumarið 2019, og í spjalli og rökræðum mótaðist verkefnið í huga mér og tók á sig 
mynd. 

Ég hef á undanförnum árum unnið töluvert með Aðalheiði Guðmundsdóttur og 
hef meðal annars setið hjá henni tvo kúrsa um rímur. Til stóð að hún myndi leiðbeina 
mér í þessu verkefni og vann ég hjá henni rannsóknarverkefni til undibúnings MA 

verkefnisins. Þegar kom að því að ég færi að vinna sjálfa rannsóknina og skrifa rit-
gerðina hafði hún því miður forfallast vegna veikinda. Ármann Jakobsson hljóp þá í 
skarðið með skömmum fyrirvara og leiðbeindi mér snöfurlega við ritgerðarskrifin. Ég 

vil þakka þeim báðum kærlega fyrir hvatningu, hjálp og handleiðslu. 
Stærsti og tímafrekasti hluti rannsóknarinnar – lestur rímnanna – fór að mestu 

fram baksviðs á æfingum og sýningum hjá leikfélaginu Hugleiki haustið 2019 þar sem 
ég drap tímann með því að lesa og greina rímnatexta. Úrvinnsla og skrif fóru hins 
vegar fram við eldhússborðið heima á Flókagötu og eiga fjölskyldumeðlimir skildar 

ástarþakkir fyrir umburðarlyndið sem þau hafa sýnt bókabéusnum. 
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1. Inngangur 
Rannsókn þessi er sprottin af hugmyndum sem kviknuðu við lestur Rímnasafns I–II 
sem Finnur Jónsson tók saman í upphafi 20. aldar og inniheldur tæpan helming þeirra 
varðveittu rímna sem ortar voru fyrir 1600. Sá lestur var fyrst og fremst til þess að 

skyggnast um eftir því hvernig rímnaskáldin ræddu skáldskap sinn í rímunum og 
hvernig goðsögur af tilurð skáldskaparins úr Snorra Eddu væru túlkaðar og nýttar. Af-
rakstur þeirrar yfirferðar varð að erindi sem flutt var á International Medieval Congress í 

Leeds í júlí 2019 og er efni þess erindis hluti þessarar rannsóknar í umbreyttri mynd.  
Lestur rímnanna í Rímnasafninu leiddi í ljós hve víða rímnaskáldin ræða rímur 

sínar, flutning þeirra, viðtakendur og viðtökur, auk þess að vera sífellt nærri í gegnum 
rímurnar og láta vita af sér reglulega auk þess að fella jafnvel gildisdóma um sögu-
persónur. Þetta kveikti hjá þá hugmynd að það væri ferðarinnar virði að fara ítarlega í 

gegnum elstu varðveittu rímur og safna saman þeim tilfellum þar sem svona lagað 
kemur fyrir og reyna að draga af því ályktanir um rímurnar sem hefð, um flutning 
þeirra, viðtakendur og viðtökur, og hvað rímnaskáldin segja um sjálf sig og skáldskap 

sinn. 
Annað rannsóknarefni snýr að rímum sem munnlegum kveðskap á elsta þróunar-

stigi sínu. Það sem helst er fiskað eftir í þeim hluta rannsóknarinnar er hvort greina 

megi munnleg einkenni eða jafnvel einhverskonar vísi að minnisreglum eða formúlum 
sem flytjendur rímnanna kunna að hafa notfært sér við flutning rímnanna. Segja má að 

í þeim hluta rannsóknarinnar sé á vissan hátt leitast við að taka upp þræði sem Davíð 
Erlingsson (1989), Matthew J. Driscoll (1997) og Sverrir Tómasson (2005) hafa skilið 
eftir tiltölulega óuppgerða í skrifum sínum. 

Megin rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er þessi: Hvað má lesa úr elstu 
rímum um þær sjálfar; tilurð þeirra, flutningshátt og viðtökur?  

Spurningin er fjölþætt og mætti brjóta upp í afmarkaðri spurningar: 
• Hvaða mynd draga skáldin upp af sjálfum sér og skáldskapnum? 
• Er flutningi eða flutningshætti rímna lýst með einhverjum hætti? 

• Ræðir skáldið um viðtökur rímna sinna eða væntar viðtökur og viðtakendur? 
• Bendir orðfæri og frásagnarmáti til þess að um munnlegan kveðskap hafi verið 

að ræða? 

Rannsóknin tekur til elstu varðveittu rímna og til afmörkunar var ákveðið að einskorða 

rannsóknina við aðgengilegar, útgefnar miðaldarímur, og eru þá eftirfarandi 40 rímur 
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undir: Áns rímur bogsveigis, Blávusrímur, Bósarímur, Dámustarímur, Dínusrímur, 
Filipórímur, Friðþjófsrímur, Geiplur, Geirarðsrímur, Grettisrímur, Gríms rímur og 
Hjálmars, Haralds rímur Hringsbana, Hemingsrímur, Herburtsrímur, Hjálmþérsrímur, 

Geðraunir (Hrings rímur og Tryggva), Griplur (Hrómundar rímur Gripssonar), Jóns rímur 
leiksveins, Klerkarímur, Konráðsrímur, Landrésrímur, Lokrur, Mágusrímur, Ormarsrímur, 
Sigurðar rímur fóts, Skikkjurímur, Skáldhelgarímur, Sturlaugsrímur, Sálusar rímur og 

Nikanors, Sörlarímur, Úlfhamsrímur, Vilmundar rímur viðutan, Virgilesrímur, 
Völsungsrímur, Ólafs rímur Tryggvasonar af Indriða þætti ilbreiðs (A), Ólafs rímur 

Tryggvasonar af Svöldrarbardaga (B), Ólafs ríma Haraldssonar af Stiklastaðabardaga úr 
Flateyjarbók, Ólafs ríma Haraldssonar af Rauðúlfs þætti (C), Þrymlur og Þrændlur.  

Rannsóknin var framkvæmd með þeim hætti að allar rímurnar sem valdar höfðu 

verið voru lesnar og þau atriði sem rannsóknarspurningarnar beinast að voru merkt, 
atriði sem lúta að flutningi, áheyrendum, viðtökum, skáldinu sjálfu eða flytjandanum, 
og skáldagáfu eða skáldskap. Að þessu loknu voru atriðin tekin saman og þau metin og 

greind út frá samhengi sínu, hvort atriðin koma fyrir í mansöng, niðurlagi eða í frásögn 
rímunnar. Að loknum þessum athugunum var mat lagt á gögnin sem söfnuðust og 
ályktanir dregnar. 

❡

Hans Kuhn birti í Saga Book XXIII (1993) áhugaverða grein þar sem hann lagði mat á 
stöðu rímnaskáldsins og áheyrenda hans með því að skoða orðalag rímnanna, með sam-
bærilegum hætti og gert er í þessari rannsókn. Rannsókn Kuhns snéri að fernum 

rímum frá ýmsum tímum, Vilmundar rímum viðutan sem líklega eru ortar um 1530, 
Króka-Refs rímum og Rímum af Lykla-Pétri og Magelónu eftir Hallgrím Pétursson frá 
því um 1650, og Rímum af Þórði hreðu eftir Sigurð Breiðfjörð frá um 1820. Að ýmsu 

leyti er Kuhn að skoða sambærilega þætti og eru viðfangsefni þessarar rannsóknar 
sumsé, þar sem vísað er til höfundar eða verks hans, og þar sem höfundurinn stígur 
fram í fyrstu persónu eintölu og ávarpar áheyrendur. Tekur rannsóknin að einhverju 

leyti mið af aðferðafræði Kuhns en í þessari rannsókn er þó ekki horft til hluta sem má 
túlka sem eðilegan frásagnarmáta sögu, þegar vikið er frá einu sögusviði til annars eða 

þegar sögupersónur eru kynntar með almennu orðalagi. Frekar er einblínt á slíkt ef 
sögumaðurinn sjálfur segir það beinlínis og ef hann vísar til þess að bók eða saga ráði 
því hvernig hann segir frá eða að hann hafi frétt af þeim atburðum sem hann lýsir. 

Textamengið sem Kuhn vann með er nokkuð takmarkað og frá þremur tíma-
skeiðum innan rímnahefðarinnar, upphafi, miðbiki og síðasta hluta þess. Þessi rann-
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sókn takmarkar sig við elstu rímur og vinnur með mun stærra textamengi en Kuhn 
nýtti, auk þess að líta til fleiri hluta en hann gerði. Niðurstöður Kuhns eru mjög áhuga-
verðar til samanburðar við niðurstöður þessarar rannsóknar. 

❡

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er í stuttu máli gerð grein fyrir rímum almennt, sköpulagi 
þeirra og einkennum, og uppruna og geymd elstu varðveittu rímna. Næst er farið yfir 

þann kenningagrunn sem rannsóknin byggir á og í kjölfar þess er farið yfir þann vitnis-
burð sem finna má í rímunum sjálfum. Þá er rætt um það sem í rímunum fannst og 

dregnar ályktanir af þeim vitnisburði í ljósi þeirra kenninga sem liggja til grundvallar. Í 
viðauka er gerð lítillega grein fyrir hverjum rímnaflokki, en í raun er efni rímna-
flokkanna ekki beinlínis til umfjöllunar heldur mynda þeir saman það textamengi sem 

rannsóknin tekur til.  
Allur texti rímna sem vitnað er til í rannsókninni er færður í átt til nútímamáls og 

lítið sem ekkert er skeytt um lesbrigði sem tilgreind eru í útgáfunum nema ef þau 

tengjast rannsóknarefninu beint. Texti rímnanna í viðaukanum er þó allur meira og 
minna með þeirri stafsetningu sem útgefendur notuðu í útgáfum sínum. 
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2. Um rímur 
Oft er fjallað um rímur eins og um eina samstæða bókmenntagrein sé að ræða og að 
rímnahefðin sé órofa samfella. Sú er þó ekki raunin. Rímur voru ortar út frá sögum af 
öllu tagi, jafnt fornaldarsögum, riddarasögum, konungasögum og biblíusögum, svo 

eitthvað sé nefnt, og einhverjar rímur eru ortar eftir sögum sem ekki finnast annars 
staðar (Sverrir Tómasson 2005:80). Meðal elstu útgefinna rímna eru sögur þær sem 
flokkaðar hafa verið sem riddarasögur og fornaldarsögur fyrirferðarmestar. Aðeins 

einni Íslendingasögu eru gerð þar skil og er það í Grettisrímum, en þó er sagan af 
Skáldhelga saga af Íslendingi sem ekki er til skrifuð (cf. Böðvar Guðmundsson 

1993:323; Hughes 2007:210). 
Fjölda sagna var snúið í rímur og sumum jafnvel oftar en einu sinni. Einnig hefur 

sögum sem ekki eru þekktar nema í rímum verið snúið aftur í sögur úr rímunum og 

jafnvel hefur þeim sögum verið snúið aftur í rímur (Jorgensen 1990, 1997; Aðalheiður 
Guðmundsdóttir 2001; Lavender 2015, 2018; Kapitan 2018). Ástæður þess að sögum 
var snúið í rímur eru ekki ljósar en þó hefur Davíð Erlingsson getið sér þess til um 

ástæður þess: 

The long symbiosis and persistent interaction between rímur verse and story 
prose clearly indicates that both were considered necessary and that plain 
prose narrative could not fulfill popular need or demand, in other words, that 
there was a socially intrinsic demand for epic narration in the elevated 
language of poetry. (1987:391) 

Af heimildum að dæma tíðkaðist það að yrkja og flytja rímur á Íslandi frá 14. öld og 
fram á þá 20. og á þeim tæpu sex öldum sem liðu frá því að elsta varðveitta ríman var 

skrifuð á skinn og þangað til farið var að stofna kvæðamannafélög til varnar hefðinni 
var aragrúi rímna ortur og fluttur. Í formála fyrir Rímnatali sínu segir Finnur Sig-
mundsson að í talinu sé að finna ríflega 1.050 nafngreindar, varðveittar rímur og að 

auki séu nefndar um 300 rímur sem vitað er að hafi verið til en hafi ekki varðveist 
(1966). Innan við 300 þessara rímna hafa komið út og er meirihluti útgefnu rímnanna 
ortar á 18. og 19. öld og gefnar út á 19. og 20. öld. Þegar Rímnatalið er skoðað má sjá að 

rímur hafa verið ortar um aðskiljanlegustu efni og að þær eru mjög sundurleitar í efnis-
vali. Einnig má sjá töluverðan mun á lengd og fjölda rímna í rímnaflokkum þar sem 
rímurnar lengjast og þeim fjölgar í hverjum rímnaflokki á síðari öldum hefðarinnar 

miðað við elstu varðveittu rímur.  
Það sem allar rímur frá öllum öldum eiga þó sameiginlegt er bragfræðin, skálda-

málið og frásagnarhátturinn, og gerir það rímurnar einsleitar á yfirborðinu. 
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2.1. Hugtök og heiti 
Þó rímur hafi um aldir verið ein helsta skemmtun Íslendinga hefur fennt nokkuð yfir 
þekkingu fólks á rímnaforminu og byggingareiningum þess eftir að þær hurfu af 
sjónarsviðinu snemma á 20. öld. 

Rímur eru löng frásagnakvæði, oftast kaflaskipt, sem segja samfellda sögu, venju-
lega ortar eftir þekktum sögum eða sagnaþáttum innan úr þekktum sögum. Talað er 
um rímur í fleirtölu eða rímnaflokk þegar rætt er um heildstæð verk eins og Andra 

rímur eða Núma rímur. Hver slíkur rímnaflokkur samanstendur af nokkrum rímum, í 
eintölu, og er hver ríma innan flokksins ámóta og kafli í sögu. Oftast segir hver ríma 

frá afmörkuðum þætti sögu og algengt er í rímum sem ortar eru eftir þekktum sögum 
að rímnaskil séu þar sem ákveðinni frásögn eða frásagnarlið lýkur frekar en að fylgja 
kaflaskilum þeirra rituðu sagna sem hafa varðveist. 

Hver ríma samanstendur af fjölda vísna undir rímnaháttum og skiptist ríman 
venjulega stuttan í formála, sem kallaður er mansöngur, sjálfa rímuna og að lokum 
niðurlag. Mansöngur er oftast stuttur, mun styttri en ríman sem á eftir fylgir, og í man-

söngvum ræða rímnaskáldin um daginn og veginn, oftast algerlega ótengt sögunni sem 
sögð er í rímunni. Mansöngvar urðu snemma nokkuð formúlukenndir og eru gjarnan 
hverjir öðrum líkir. Skáldin barma sér gjarnan yfir áhugaleysi kvenna, hækkandi aldri 

sínum, hrakandi heilsu, og vangetu til skáldskapar. Þó eru oft í mansöngvum stað-
hæfingar skáldanna um fyrir hverja þeir yrkja og hvernig þeir búast við að skáldskap 

þeirra verði tekið – sem er eitt meginefni þessarar rannsóknar – og mjög algengt er að 
þeir hlutgeri skáldagáfu sína í skáldskaparmiðinum eða tengi skáldskap sinn með ein-
hverjum hætti við goðsöguna af uppruna skáldskapar úr Snorra Eddu. Slíkar líkingar 

og vísanir í Eddu eru einnig algengar í niðurlagsorðum hverrar rímu, sem oftast eru 
stutt; einungis ein vísa eða vísuhelmingur. 

2.1.1. Bragfræði rímna 
Rímur eru ortar undir bragarháttum sem kallðir eru rímnahættir en þeir eru í grunninn 

þrír, ferskeytt, braghent og afhent. Ferskeytt hefur fjórar línur, braghenda þrjár og 
afhending tvær. Hver lína í vísu er kölluð vísuorð og er fastur atkvæðafjöldi í hverju 
vísuorði, til dæmis er hefðbundin ferskeytla með sjö atkvæði í forlínum – fyrsta og 

þriðja vísuorði – en sex atkvæði í síðlínum – öðru og fjórða vísuorði, og í hverjum 
hætti eru ris og hnig innan vísuorðs reglubundin. Endarím er nánast algilt og þá oftast 

(abab) í ferskeytlu, (aaa) í braghendu og (aa) í afhendingu. Fjöldi tilbrigða er til af 
hverjum þessara þriggja grunnhátta og felst tilbreyting þeirra í mismunandi atkvæða-
fjölda vísuorða og mismunandi rímmynstrum í endarími og innan vísuorða eða á milli 
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þeirra í svokölluðu innrími. Einkennandi fyrir rímnahættina er ljóðstafasetning þeirra 
– stuðlar og höfuðstafir – sem er ófrávíkjanleg og mjög regluföst.  

Ekki er ástæða til að tíunda bragfræði rímna frekar hér, enda ekki hluti rannsókn-

arinnar, og hefur verið gert áður og miklu betur en hér er unnt að gera. Helgi 
Sigurðsson gerði bragfræði rímna gríðarlega ítarleg skil í riti sínu Safn til bragfræði 
íslenzkra rímna 1892 og Finnur Jónsson fjallaði um bragfræði rímna í yfirlitsriti sínu 

Stutt íslenzk bragfræði 1892. Seinni tíma rit um bragfræði eru Bragfræði og Háttatal 
Sveinbjörns Beinteinssonar frá 1953 og Íslensk bragfræði eftir Ragnar Inga Aðalsteins-

son frá 2013. Aðgengilegan inngang að bragfræði rímna eftir Rósu Þorsteinsdóttur og 
Pétur Húna Björnsson er að finna í Silfurplötum Iðunnar frá 2004. 

2.1.2. Kenningar og heiti 
Rímur geta verið torræðar þeim sem óvanir eru að lesa rímur eða heyra þær kveðnar og 

líklega er skáldamálið stærsti þröskuldurinn:  

In our day, those who have not been brought up in the living tradidtion not 
only find it impossible to follow a recital of rímur but they will not even be 
able to read and fully understand a simple ríma stanzas containing some 
kennings. (Davíð Erlingsson 1987:388) 

Skáldamál rímna einkennist mjög af notkun kenninga og heita, bæði til fjölbreytni í 

orðavali og til að fullnægja kröfum formsins um ljóðstafasetningu og rím. Það er 
einmitt það sem greinir rímur og rímnahætti með mest afgerandi hætti frá sagna-
dönsum og ferskeyttum kveðskap frá meginlandinu; skáldamálið sem rímurnar nota. 

Rímur virðast hafa þegið skáldamál sitt frá dróttkvæðum og er það einkennandi hve 
mjög heiti og kenningar eru notaðar í rímum.  

Heiti eru skáldleg samheiti yfir algeng orð. Með því að nota heiti komast rímna-

skáldin hjá því að stagla stöðugt á sömu orðunum sem koma oft fyrir. Þannig er 
konungur til dæmis kallaður döglingur, siklingur, hersir eða gramur, menn eru höldar, 
lýður, rekkar eða öld. Ógrynni heita eru til og ógerningur að gera þeim frekari skil hér. 

Kenningar eru öllu flóknari en heitin en þær snúast í meginatriðum um það að 
umorða hluti með kerfisbundnum hætti með því að skeyta saman nafnorðum, stofni og 

kenniorði, þar sem gjarnan er vísað til skilgreininga orðanna úr goðsögum Snorra Eddu 
eða eftir reglum Litlu Skáldu. Í grundvallaratriðum er kenning það að segja með upp-
höfnum hætti að eitthvað sé einhvers, eins og að segja gull byrði Grana – Grani var 

hestur Sigurðar Fáfnisbana og bar fyrir hann gullið af Gnitaheiði – eða að kona sé 
menja Hrund – valkyrja hálsmena.  
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Í rímum er algengast að kenningar séu notaðar um konunga, konur, gull, skip, 
vopn og bardaga, þó vissulega tíðkist kenningar um fjölmargt annað. Til dæmis er 
algengt er að kenna bæði konunga og konur við gull; konungur er sá sem á gull og er 

örlátur á það en konurnar eru þær sem verðskulda gull, bera gull eða eru sem gull. 
Algengt er í kenningum um gull að sótt sé í Völsungasögu og Ragnars sögu loðbrókar þar 
sem ormar eða drekar uxu á gullinu sem þeir lágu á, en ormur og dreki eru samheiti í 

skáldamálinu. Þannig verða til dæmis til kenningar eins og orma beður eða orma dýna 
fyrir gull og af því leiðir að hreytir orma beðs er kenning fyrir konung; sá sem hreytir 

eða dreifir gullinu. Með sama hætti eru skip alla jafna kölluð dýr hafsins og hafið 
einhverskonar vettvangur þeirra dýra sem þar þrífast. Hafið getur því verið síldargrund 
og skip söðladýr síldargrundar.  

Það stingur mjög fljótt í augu (og eyru) þegar rímnaskáld lendir ítrekað í bragnauð 
og treystir um of á sömu orð. Þegar grundvallarskilningur á heita- og kenningakerfinu 
er til staðar og fjölbreytni í heitum og kenningum hefur vanist verður fábreyti í 

orðavali mjög áberandi. Gott yfirlit yfir heiti og kenningar rímna er að finna í Rímur 
fyrir 1600 eftir Björn K. Þórólfsson. 

Kenningar dróttkvæða eru gjarnan slitnar í sundur og dreift um kvæðið, gjarnan 

eftir ákveðnum reglum, og felst drjúgur hluti þess að lesa og skilja dróttkvæði í því að 
endurraða því þannig að orðaröð verði skiljanleg og við slíka kerfisbundna endurröðun 

raðast upp kenningar sem síðan þarf að ráða í. Dróttkvæðin eru því eins og flókin 
marglaga gáta sem þarf að ráða fram úr (Lindow 1975). 

Rímur nota kenningar með mun einfaldari hætti en dróttkvæði. Venjulega eru 

kenningar samhangandi í texta rímnanna en ekki sundurslitnar, nema þá helst þar sem 
það þjónar kröfum bragsins að víxla orðaröð eða skjóta orðum inn í kenninguna. 
Kenningar virðast einmitt helst hafa gengt því hlutverki í rímum að fullnægja kröfum 

formsins um ljóðstafi og rím, frekar en að þeim hafi verið ætlað það hlutverk að vera til 
einhvers merkingarauka, eins og Margaret Clunies Ross hefur leitt líkum að hafi átt 
við kenningar í dróttkvæðum (1989). Þó er ekki loku fyrir það skotið að kenningar hafi 

á einhvern hátt haft þann tilgang í rímum. Davíð Erlingsson fjallaði um svokallaða 
eignarfallsumritun eða nafnorðsaukningu sem tíðkast í rímum í riti sínu Blómað mál í 

rímum (1974) og kemst þar að sambærilegri niðurstöðu og Clunies Ross um kenningar 
dróttkvæða, að í blómuðum stíl kunni að hafa verið einhverskonar merking eða 
merkingarauki sem hafi í raun tapast einhverntíman á þróunarferli rímnanna eða þegar 

þær hættu að vera eðlilegur þáttur í lífi fólks. 
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2.2. Frásagnarmáti rímna 
Frásagnarmáti rímna er sérstakur og nokkuð sér á parti innan þeirra bókmennta sem 
eru skrifaðar á sama tíma og rímurnar, og frá fyrri tíð, sagna sem gera má ráð fyrir að 
rímurnar séu ortar út frá. Frásagnarmátinn er helst í ætt við stíl riddarasagna. 

Rímurnar deila með riddarasögunum hinni stöðugu nánd sögumannsins sem bæði 
leggur línur með formálsorðum í upphafi og á það til að ryðjast inn í frásögnina með 
eigin skoðanir á mönnum og málefnum sem um er fjallað og jafnvel eigin gildisdómum 

þar um (Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson 1994:256–273; Mitchell 1991:94; 
Glauser 2010). Riddarasögur eru mjög stór hluti sagnaefnis elstu rímnaflokka ásamt 

fornaldarsögum, og má telja 16 fornaldar- eða kappasögur og 13 riddarasögur meðal 
þeirra rímnaflokka sem eru hér til rannsóknar. Það gera 29 af 40 flokkum, eða 70% 
rímnaflokkanna. 

Frásagnarháttur riddarasagna og fornaldarsagna er ólíkur um margt. Kannski 
mætti segja að stíll fornaldarsagna sé í ætt við ævintýralegan Íslendingasagnastíl. Frá-
sögnin er oftast blátt áfram og án mikilla údúrdúra en í henni koma fyrir yfirnáttúru-

legir atburðir og yfirgengilegar hetjudáðir, eins og ekkert sé. Riddarasögurnar eru mun 
flúraðri að orðfæri og segja annarskonar sögur þar sem önnur gildi ráða ríkjum en í 
fornaldarsögum. Þrátt fyrir þennan mun er þó ekki að greina mikinn mun á frásagnar-

hætti rímnanna hvort sem sögð er riddarasaga eða fornaldar. Auðvitað skilar orðskrúð 
og ýmiskonar einkennandi orðalag sér að einhverju leyti yfir í rímurnar en þó er fleira 

sameiginlegt með riddararímum og kapparímum en greinir þær að (Björn K. 
Þórólfsson 1934:241).  

Það má því segja að rímurnar eigi sér sinn eigin frásagnarmáta og að þær sögur 

sem fluttar voru yfir á rímnaform hafi verið beygðar undir frásagnarmáta rímna, burt-
séð frá þeim frásagnarmáta sem beitt var í upprunalegu sögunni, enda er hver rímna-
flokkur öðrum líkur á yfirborðinu þegar litið er til skáldamálsins, heita og kenninga, 

sem iðulega einkenna rímurnar (Böðvar Guðmundsson 1993:330). Segja má að meiri 
munur sé á milli rímna mismunandi rímnaskálda en á milli rímna sem ortar eru út frá 
ólíkum sagnagerðum. 

2.3. Uppruni rímna 
Elsta ríma varðveist hefur er Ólafs ríma Haraldssonar sem skrifuð var í Flateyjarbók 
(GkS 1005 fol.) undir lok 14. aldar. Talið er að höfundur hennar, Einar Gilsson 

lögmaður, hafi ort rímuna uppúr miðri 14. öld, og er það sennilegt miðað við það litla 
sem vitað er um lífsferil hans, en hann er sagður látinn 1369, skömmu fyrir ætlaðan 
ritunartíma Flateyjarbókar. Eðlilegt er að hafa það hugfast að skortur á vitnisburði 
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jafngildir ekki endilega vitnisburði um skort og þó Ólafs ríma Haraldssonar sé elsta 
ríma sem varðveist hefur þýðir það ekki endilega að hún sé elsta ríma sem ort var, enda 
ber Ólafs ríma öll merki þess að vera ort inn í hefð frekar en að vera upphaf hefðar, 

eins og frekar verður rætt síðar (Vésteinn Ólason 1976:70; Böðvar Guðmundsson 
1993:335). 

Deildar meiningar hafa verið um upptök og upphaf rímna. Í grófum dráttum má 

segja að kenningar um uppruna hafi skiptst í tvö horn, um innlendan uppruna þeirra 
og erlendan. Þeir sem hafa haldið fram innlendum uppruna hafa viljað tengja rímurnar 

beint við dróttkvæðahefðina og telja þær nokkurskonar framhald hennar (Björn K. 
Þórólfsson 1950). Sú afstaða var á margan hátt þjóðernisrómantísk og virtist fremur 
snúast um að aftengja íslenskar bókmenntir evrópskum bókmenntum frekar en að 

finna samlegð með erlendum samtímabókmenntum elstu rímna. Í slíkum kenningum 
eiga rímurnar að hafa orðið til sem nokkurskonar einföldun dróttkvæða, fyrst og 
fremst til þess að segja sögur. Dróttkvæði eru kyrrstæður miðill og draga upp myndir 

af ástandi frekar en að lýsa framvindu. Rímurnar eru aftur á móti epískur kveðskapur 
og henta vel til þess að segja sögu og skila söguþræði hratt áfram.  

Sumar kenningar um erlendan uppruna rímna hafa tengt upphaf rímna við 

sagnadansa, en talið er að þeir hafi numið hér land um 1300. Reyndar er talið að sagna-
dansarnir hafi borist til Íslands um Björgvin, sem var mikilvæg verslunarmiðstöð á 

þessum tíma og mikill suðupottur menningar. Ásamt sagnadönsunum er sennilegt að 
annars konar kveðskapur hafi verið viðraður í Björgvin og því ekki ósennilegt að fer-
hendar vísur af öðru tagi hafi borist þá leið einnig (Böðvar Guðmundsson 1993:334). 

Hugmyndir um að rekja mætti rímur til sagnadansa hafa einkum snúist um það að 
rímurnar hafi fengið sköpulag sitt frá dönsunum en nýtt sér skáldamál dróttkvæða. Þó 
hefur verið bent á að sagnadansarnir hafi haldið sínu sniði þrátt fyrir rímurnar, og því 

sé ósennilegt að rímurnar séu beinlínis útvöxtur úr sagnadansahefðinni (Vésteinn 
Ólason 1978:28–30). 

Ýmiss erlendur kveðskapur er sambærilegur við rímurnar. Ferkvæður latínu-

kveðskapur tíðkaðist á Íslandi á þeim tíma sem rímurnar voru að mótast og má þar til 
að mynda nefna Þorlákstíðir, sem varðveist hafa í handritinu AM 231a fol. frá 14. öld, 

en þar má finna kvæði sem samsvara rímnaferskeytlu fullkomlega, með réttri stuðla-
setningu, atkvæðafjökda í vísuorðum og endarími. Þó er líklegast að rímurnar eigi sér 
forföður í miðenskum kveðskap bæði hvað varðar bragarhætti og efnisval (Craigie 

1952:281–287). Mansöngvar rímna eru að öllum líkindum fengnir frá Evrópu enda eiga 
þeir sér hliðstæðu í þýskum minnesang (Björn K. Þórólfsson 1934:270–276; Bjarni 
Einarsson 2003).  
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Þrátt fyrir þessar erlendu fyrirmyndir, hvort sem það er í miðenskum kveðskap, 
frönskum hetjuljóðum, þýskum minnesang eða sagnadönsum, þá eru rímurnar undir 
sterkum áhrifum dróttkvæða og eddukvæða hvað varðar mál, stíl og bragfræði (Davíð 

Erlingsson 1989:334; Clunies Ross, 2005:206). 
Allar eru þessar kenningar sennilegar, í mismiklum mæli þó, enda það eitt vitað að 

rímur eru orðnar til um og upp úr miðri fjórtándu öld þegar sú elsta varðveitta var ort. 

Allt annað eru getgátur og fátt hægt að fullyrða. 

2.4. Handrit og varðveisla 
Elsta varðveitta ríma er, eins og fyrr sagði, Ólafs ríma Haraldssonar sem var rituð í 

Flateyjarbók. Næsti vitnisburður sem varðveist hefur um rímur er í Kollsbók (Cod. 
Guelf. 42. 7. Aug, 4to). Hún er talin rituð á síðari hluta 15. aldar, eða um öld eftir ritun 
Flateyjarbókar. Á þessu árhundraði sem er á milli ritunar þessara bóka hafa eflaust 

verið ortar og fluttar rímur þó ekki séu til ritaðar rímur frá þeim tíma. Um hálfri öld 
eftir að Kollsbók er skrifuð eru Staðarhólsbók (AM 604 4to) og Hólsbók (AM 603 4to) 
ritaðar og á síðari hluta 16. aldar eru Krossanesbók (Holm perg. 4to nr. 22), Stokkhólms-

handritið (Holm perg. 4to nr 23) og Selskinna (AM 605 4to) skrifaðar. Þessi sex 
handrit innihalda elsta vitnisburð um ritaðar rímur og meginhluta þeirra um 70 rímna 
sem varðveist hafa frá því fyrir 1600.  

Allar þær rímur sem þessi rannsókn tekur til er að finna í þessum handritum. 
Ýmsar uppskriftir þessara rímna finnast í yngri handritum, en þær eru í raun ekki 

viðfang þessarar rannsóknar nema að því marki sem þær voru nýttar í útgáfunum. 

2.5. Útgáfur og rannsóknir 
Á 19. öld og snemma á 20. öld var töluvert gefið út af nýjum og nýlegum rímum en 
framan af var minna um útgáfu eldri rímna. Þær voru áfram skrifaðar upp en voru 

síður prentaðar. 
Fræðilegar útgáfur elstu rímna eru þessar: Theodor Wisén (1835–1892) gaf út 

Riddararímur árið 1881, sem innihélt Filipó rímur eða Krítar þátt, Herburts rímur og 

Konráðs rímur. Wisén var virtur fræðimaður og var um skeið rektor hákólans í Lundi. 
Hann gaf út Íslensku hómilíubókina 1872 og var einn upphafsmanna hinnar norrænu 
textafræði. Otto Luitpold Jiriczek (1867–1941) gaf út Bósa sögu ásamt því sem hann 

kallar sýnishorn úr Bósa rímum árið 1893 og það sama ár gaf Ludvig Larsson út Sagan 
ock rimorna om Friðþiófr hinn frækni. Finnur Jónsson (1858–1934) gaf árið 1896 út 

Ferna forníslenska rímnaflokka sem innihélt Lokrur, Þrymlur, Griplur og Rímur frá 
Völsúngi hinum óborna. Petronella Maria den Hoed (1899–1973) gaf út Hemings rímur 
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árið 1928 sem hluta doktorsritgerðar sinnar. Finnur Jónsson gaf út Rímnasafn í 
tveimur bindum árin 1905–12 og 1913–22. Rímnasafnið inniheldur 32 rímur: Blávus-
rímur, Dámustarímur, Dínusrímur, Friðþjófsrímur, Geiplur, Geirarðsrímur, Grettisrímur, 

Gríms rímur og Hjálmars, Hjálmþérsrímur, Geðraunir (Hrings rímur og Tryggva), Griplur 
(Hrómundar rímur), Jóns rímur leiksveins, Klerkarímur, Landrésrímur, Lokrur, Mágus-
rímur, Sigurðar rímur fóts, Skikkjurímur, Skáldhelgarímur, Sturlaugsrímur, Sálusar rímur 

og Nikanors, Sörlarímur, Vilmundar rímur viðutan, Virgilesrímur, Völsungsrímur, Ólafs-
rímur A, B og C, Ólafs rímu Haraldssonar, Þrymlur og Þrændlur. Finnur tók einnig 

saman orðabók úr þeim rímum sem hann hafði skrifað upp og úr Bósa rímum í 
uppskrift Jiriczeks og gaf út á árunum 1926–28. Ólafur Halldórsson (1920–2013) sá 
um útgáfu á Íslenskum miðaldarímum sem Árnastofnun gaf út í fjórum bindum á 

árabilinu 1973–75; Haralds rímur Hringsbana og Áns rímur bogsveigis komu úr 1973, 
Bósa rímur 1974 og Vilmundar rímur viðutan 1975. Matthew Driscoll gaf út 
Skikkjurímur árið 1999. Aðalheiður Guðmundsdóttir gaf út Úlfhams rímur árið 2001 

ásamt Úflhams sögu og var það hluti doktorsritgerðar hennar. Haukur Þorgeirsson gaf 
út Rímur af Ormari Fraðmarssyni sem hluta doktorsritgerðar árið 2013. 

Rímnarannsóknir og þær útgáfur miðaldarímna sem fram fóru í lok 19. aldar og 

fram undir lok þeirrar 20. snéru í flestum tilfellum að leit að einhverskonar frumtexta 
eða fyllstu útgáfu rímnanna. Í útgáfum Finns Jónssonar í Rímnasafni hans gerir hann 

grein fyrir því í inngangi hvers rímnaflokks hvaða handriti hann fylgir og hvaða handrit 
komu honum að gagni við að fylla í þær eyður sem hann taldi vera. Finnur gekk 
reyndar lengra en að fylla inn í úr öðrum handritum því hann átti það til að lagfæra 

textann ef honum þótti hann bragfræðilega rangur og breytti orðum ef honum þótti 
eðlilegra að hafa önnur orð en handritin geyma, til dæmis í kenningum. Ólafur Hall-
dórsson fór svipaða leið, skrifaði rímurnar upp eftir því handriti sem hann taldi best, 

fyllti inn eftir öðrum handritum og tilgreindi lesbrigði. 

2.6. Rímnalög 
Flutningur rímna virðist um langa tíð hafa verið með sambærilegum hætti og er hefð-
bundið að kalla flutninginn „að kveða“. Í dag er skilgreining þess að að kveða í raun 

söngstíll sem liggur um það bil miðja vegu milli þess að syngja og tala, mætti kalla lág-
stemmdan söng eða upphafna framsögn.  

Hefðbundið er að kalla lögin sem notuð eru við flutning kvæða undir rímna-
háttum stemmur, rímnalög eða kvæðalög. Ógrynni rímnalaga hafa varðveist, bæði í upp-
skriftum og á upptökum. Ólafur Davíðsson gaf út rímnalög á nótum í safni sínu 

Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur á árunum 1888–1905 og Bjarni 
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Þorsteinsson gaf út uppskriftir 253 rímnalaga í safni sínu Íslenzk þjóðlög sem út kom á 
árunum 1906–9. Töluverður fjöldi af 20. aldar upptökum er til sem runninn er frá 
heimildarmönnum sem fæddir eru á 19. öldinni (cf. Silfurplötur Iðunnar 2004, 

Segulbönd Iðunnar 2018). Allar þessar uppskriftir og upptökur sýna fram á að 
flutningsmáti rímna, eða efnis undir rímnaháttum, hefur verið með sama eða 
sambærilegum hætti undanfarnar þrjár aldir, eða svo. Uppskriftir þær og lýsingar sem 

Bjarni Þorsteinsson fékk frá Benedikt á Auðnum, auk lýsinga Benedikts á kveð-
skapnum, sem eru gerðar uppúr miðri 19. öld og eru að öllum líkindum eftir heimildar-

mönnum sem fæddir eru um og uppúr aldamótunum 1800. Ef við leyfum okkur að líta 
á þá hefð sem þá tíðkaðist sem arfleifð frá fyrri öldum er innan seilingar að líta á 
kveðskaparhefðina sem við þekkjum í dag sem beinan afkomanda þeirrar kveð-

skaparhefðar sem tíðkast hefur frá öndverðu.  
Mögulega kann dróttkvæðahefðin og sá flutningsmáti sem henni fylgdi að hafa 

haft veruleg áhrif á rímnakveðskap þegar hann kemur til. Augljóslega hafa dróttkvæði 

verið flutt á þeim tíma sem rímnaformið er að ryðja sér til rúms og ekki óeðlilegt að 
álykta sem svo að rímurnar, sem höfðu þegið skáldamál sitt að miklum hluta frá drótt-
kvæðum, hafi nýtt sér sambærilegan eða jafnvel sama flutningsmáta og tíðkaðist með 

dróttkvæðum og jafnvel eddukvæðum. Eins og Kristján Árnason (2001) hefur sýnt 
fram á er leiðin frá ljóðahætti og fornyrðislagi til rímnaferskeytlu ekki ýkja löng. 

Dróttkvæðir hættir eru samsettir af átta línum þar sem fjórar línur eiga saman 
innbyrðis, álíka og ef um tvær ferskeyttar rímnavísur væri að ræða. Þau lög sem 
varðveist hafa við dróttkvæði og hrynhendur, til dæmis hjá Bjarna Þorsteinssyni 

(1906–9) og Laborde & Roussier í Essai sur la Musique ancienne et moderne (1780), eiga 
það sammerkt að þau byggjast að meira og minna leyti á sömu laglínu fyrir fyrri fjögur 
og seinni fjögur vísuorð og skeikar þá helst niðurlaginu, þar sem niðurlag laglínunnar í 

fyrri fjórum vísuorðum endar þannig að auðheyrt er að framhald er í vændum en 
laglína síðari fjögurra vísuorða endar með hefðbundnu niðurlagi; með einhverskonar 
aðalendi. Því er ekki fráleitt að álykta sem svo að rímnakveðskapur og fyrstu 

rímnastemmur hafi þegið sköpulag sitt beint frá flutningi dróttkvæðra og hrynhendra 
kvæða. Vissulega þarf að sía þá ályktun í gegnum ýmsar síur enda hefur ansi mikið 

gerst í tónlist og tónskynjun fólks síðan rímnakveðskapur upphófst. 
Helsti vettvangur lærðs tónlistarflutnings á Íslandi á miðöldum hefur eflaust verið 

innan kirkjunnar. Þar tíðkaðist hefðbundinn kirkjusöngur sem bundinn var svo-

kölluðum modal tóntengundum, sem er það tóntegundakerfi sem hefur tíðkast innan 
kaþólsku kirkjunnar frá miðöldum fram á okkar daga, og kallast enda kirkjutóntegundir 
á íslensku. Snemma á 12. öld kom til landsins á vegum Jóns Ögmundarsonar biskups, 
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franskur munkur, Ríkini að nafni, sem kenndi söng og söngfræði við biskupsstólinn á 
Hólum í Hjaltadal og er það í fyrsta sinn svo vitað sé að lærð tónlist sé kennd á Íslandi 
og bendir til þess að metnaður hafi verið fyrir því innan kirkjunnar að söngur presta 

væri góður og á pari við Evrópu (Jóns saga helga 217).  
Líklegt má teljast að alþýðusöngur sá sem tíðkaðist á Íslandi á miðöldum hafi tekið 

mið af þeirri tónlist sem helst var ríkjandi og í raun má segja að ekki sé langt á milli 

rímnakveðskapar og messutóns kaþólsks prests. Í báðum tilfellum krefst flutningurinn 
upphafinnar raddar til þess að það sem flutt er geti borist um það rými sem 

flytjandanum er ætlað að fylla með rödd sinni, og byggir á tiltölulega einföldum 
laglínum sem auðvelt er að spinna áfram út í hið óendanlega. Fjöldi rímnastemmna eru 
í kirkjutóntegundum og má jafnvel telja það vísi að fornum uppruna þeirra úr jarðvegi 

kirkjutónlistarinnar og þeirra lögmála sem giltu um tónlist á miðöldum (cf. Hallgrímur 
Helgason 1980).  

Kvæðamannafélögin sem stofnuð voru snemma á 20. öldinni héldu frá upphafi 

skrá yfir lögin sem félagsmenn kunnu og kenndu öðrum félagsmönnum og var sá 
háttur hafður á að við hverja stemmu var tengd vísa. Þessar vísur voru kallaðar lagboðar 
eða lagboðavísur og urðu einskonar minnisvísur fyrir lögin. Kvæðamannafélagið Iðunn 

hélt allt frá stofnun 1929 utan um lagboða sína og lét á sjöunda áratugnum prenta hefti 
með 303 lagboðavísum og svo aftur um 1980 hefti með 500 vísum. Hver vísa í heftinu 

vísaði til einhvers sérstaks lags sem félagsmenn höfðu komið sér saman um. Þannig 
tíðkaðist sú regla að ákveðin vísa eða bragarháttur kallaði á ákveðið lag eða laggerð, og 
öfugt. Það sama hefur lengi átt við um sálmalög, að þau séu tengd ákveðnum sálmi og 

nafn þess sálms eða upphafslína sé notað sem lagboði. Sú var raunin í sálmabókinni 
Guðbrands biskups 1589 og í Passíusálmum sínum tilgreindi Hallgrímur Pétursson 
nöfn þekktra sálma sem lagboða fyrir hverjum sálmi allt frá fyrstu útgáfu þeirra 1666 

(Jón Þórarinsson 2012:221, 300). 
Rímnalögin eru flest fremur einföld að gerð og láta ekki mikið yfir sér þegar þau 

eru lesin á nótum. Hins vegar er flutningur þeirra oftast nokkuð frábrugðinn nótunum 

því kvæðamenn virðast löngum hafa flutt stemmurnar hver með sínu nefi og skreytt 
þær með allskyns slaufum og trillum (Nilsen 1982; Hreinn Steingrímsson 2000; Kuhn 

2008). Í bréfi sem Benedikt Jónsson á Auðnum í Laxárdal skrifaði Bjarna 
Þorsteinssyni þjóðlagasafnara ræðir hann um rímnalögin sem hann hafði reynt að 
skrifa upp: 

Menn hafa því gripið til þess, sem var hægra og eðlilegra, nefnil. að viðhafa 
aðeins örfáa tóna (oftast stóra eða litla þríund) og bæta svo aftur fátækt 
tónanna upp með dynamiskum kunstum, hljómbreytingum, árherslum, 
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slögum, trillum og öllum þeim tilbreytingum sem raddfærin leyfa, og væru 
kvæðamaðurinn góður kvæðamaður breytti hann stöðugt til eftir efni 
rímnanna, svo heita mátti að hann kvæði sína vísuna með hverju lagi. Þannig 
voru rímur kveðnar hér, og er ég sannfærður um að sumir kvæðamenn hafa 
framið talsverða, og allt annað en fyrirlitlega íþrótt með þessu. En það er 
annað en gaman að handsama þessi lög og koma þeim á pappír svo að þeim 
verði skiljanlegt sem ekki hafa heyrt þau eða eru rímnakveðskap ókunnugir, 
því aðeins aðaltónarnir eru tóm beinagrind þeirra, líflaus og stirðnuð. (Sveinn 
Skorri Höskuldsson 1993:540) 

Flutningur laganna hefur því löngum verið töluvert litríkari en það einfalda stefjaefni 
sem þau stamanstanda af gæti bent til þegar það er lesið á nótum og vettvangur kvæða-
manna til að sýna hæfileika sína greinilega opinn. Flutningurinn kann einnig að skipta 

nokkru máli í þeim miklu vinsældum sem rímur áttu að fagna í gegnum aldirnar: 

Part of their popularity is to be explained by the manner in which they were 
"performed" in public, chanted aloud–an art which has survived down to the 
present day. (Hallfreður Örn Eiríksson 1975:139) 

Lausavísur hafa verið ortar undir bragarháttum rímna að því er virðist frá upphafi 
háttanna (Sigurður Nordal 1959; Ögmundur Helgason 1989). Einnig hefur fjöldi stakra 
vísna úr rímum orðið fleygar (Björn K. Þórólfsson 1934:21). Eflaust hafa slíkar 

lausavísur og stakar rímnavísur alltaf verið kveðnar við sömu lög og rímurnar, enda 
bitamunur á, ekki fjár. Til er gríðarlegur fjöldi minnisvísna, miðavísna og annars slíks 
hagnýtiskveðskapar sem nýttur hefur verið til fræðslu og varðveislu þekkingar, enda 

hefur löngum þótt hægara að muna það sem bundið er í ljóðform og hægara að muna 
ljóðin ef þau eru sungin. 

2.7. Umfjöllun um rímur 
Hér er ekki rúm til þess að fjalla til nokkurrar hlítar um rímur heldur einungis að gefa 
nasasjón af þeim eins og þær koma fyrir sjónir í þessari rannsókn. Þó er rétt að vísa 
áhugasömum á ítarlegri umfjöllun annarstaðar. Grundvallarlesefni um rímur og rímna-

hefðina eru grein Hallfreðar Arnar Eiríkssonar í Arv 1975, umfjöllun Davíðs Erlings-
sonar í sjötta bindi Íslenskrar þjóðmenningar (1989) og grein Sverris Tómassonar í 
Ritinu 2005.  

Ítarlega umfjöllun um rímur og rímnahefðina er að finna í Beiträge zur 
vergleichenden Geschichte der romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters, unter 
besonderer Berücksichtigung der englischen und nordischen Litteratur eftir Eugen Kölbing 

(1876), hjá Jóni Þorkelssyni í doktorsritgerð hans Om Digtningen på Island i det 15. og 
16. århundrede (1888), Finnur Jónsson fjallaði um rímur í Bókmenntasögu Íslendinga 
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fram undir siðabót (1904–5), Böðvar Guðmundsson skrifaði um rímur í öðru bindi Ís-
lenskrar bókmenntasögu (1993) og Shaun Hughes í A Companion to Old Norse-Icelandic 
Literature and Culture (2007). Stefán Einarsson tók saman rannsóknarsögu rímna og 

birti í The Journal of English and Germanic Philology  árið 1955 og Shaun Hughes tók 
síðar upp þráðinn og jók við og gaf út í sama riti 1980. Ólafur Halldórsson skrifaði um 
rímur í Kulturhistorisk leksikon for nordisk middel alder (1966), Shaun Hughes í 

Dictionary of the Middle Ages (1982–89) og Peter Alvin Jorgensen í Medieval 
Scandinavia: An Encyclopedia (1993). 
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3. Kenningagrunnur 
Fræðilegur rammi þessarar rannsóknar byggir á kenningum um flutning og 
sviðsetningu (e. performance), og munnlegan kveðskap. Þessar kenningar mótuðust og 
urðu til um og uppúr miðri 20. öld en segja má að þessar tvær meginlínur, sviðsetning 

og munnleg hefð, séu í raun greinar af sama meiði sem eru rannsóknir og kenningar 
sem ýmist tvinna saman mannfræði, þjóðfræði, málfræði og bókmenntir eða hafa verið 
hagnýttar á þessum fræðasviðum til rannsókna, þvers og kruss. 

3.1. Flutningsvendingin 
Flutningsvendingin (e. performative turn) á rætur sínar í mannfræði- og málfræði-
rannsóknum og kenningum sem mótuðust innan þessara fræðasviða og sérstaklega þar 

sem þau skarast í málfræðilegri mannfræði (e. linguistic anthropology). Vendingin fól í 
sér að horfa á viðfangsefni frá nýjum sjónarhóli; þeim að athafnir fólks, málfar þess, 
framkoma og samskipti markist að verulegu leyti af einhverskonar sviðsetningu eða 

flutningi, því sem kallast á ensku performance. Upphafsmaður þessarar vendingar var 
kanadíski félagsfræðingurinn og félagssálfræðingurinn Erving Goffman. Rit hans The 
Presentation of Self in Everyday Life kom út 1956 og kynnti til sögunnar þá kenningu að 

í samskiptum fólks leitaðist það við að setja sjálft sig í ákveðnar stellingar eða að setja 
sig á svið hvert fyrir öðru til að reyna að stýra því hvernig það kæmi öðrum fyrir sjónir. 
Þessar kenningar Goffmans um sviðsetningu og sjálfs-sviðsetningu höfðu mikil áhrif, 

sérstaklega innan mannfræði og þjóðfræði. Þeir sem fengust t.d. við rannsóknir helgi-
athafna og hátíða urðu fyrir miklum áhrifum af kenningum Goffmans og nýttu þær 

töluvert. Þar á meðal má nefna áhrifaríka fræðimenn eins og bandaríska þjóð-
fræðinginn Dell Hymes, sem ruddi brautina í aðferðafræði við þjóðfræðilegt mat á tal-
máli (Hymes 1962; 1971), og breska mannfræðinginn Victor Turner sem vann sérstak-

lega að rannsóknum sviðsetninga helgiathafna (Turner 1982).  
Í grein sinni Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience frá 1974 

tók Goffman upp sambærilegan þráð og breski líf- og mannfræðingurinn Gregory 

Bateson hafi spunnið í greininni A Theory of Play and Fantasy frá árinu 1955, um 
samskipti og afmörkun leiks og fantasíu. Báðir fjalla þeir um þessa afmörkun sem 
nokkurskonar innrömmun (e. framing) þar sem mismunandi samskiptarammar eru 

nýttir við mismunandi aðstæður. Kenningar, eða greiningaraðferðir þeirra beggja hafa 
verið mjög áhrifaríkar, saman og sitt í hvoru lagi. 

Bandaríski mann- og þjóðfræðingurinn Richard Bauman, nemandi Dell Hymes, 
lagði grunn að nokkurskonar skilgreiningar- eða greiningaraðferðum sviðsetningar 
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munnmennta í grein sinni Verbal Art as Performance (1975) sem kom síðar út á bók í 
stækkaðir mynd ásamt greinum fernra fræðimanna annarra sem hver um sig vann 
nánar með einstaka þætti greiningaraðferða Baumans (1977). Bauman tók saman og 

kjarnaði það sem fyrri fræðimenn höfðu ályktað og skrifað um flutning, ásamt rann-
sóknarniðurstöðum þeirra sem höfðu hagnýtt sér kenningar þeirra, og setti upp 
greiningar- eða skilgreiningarramma sem byggði mjög á hugmyndum Goffmans, 

Hymes, og Bateson um innrömmun athafna. Bauman notaði orðfæri Goffmans um 
það þegar þegar skipt er úr einum samskiptaramma í annan og kallaði það keying, sem 

kallað verður mörkun í þessari rannsókn.  
Bauman vísar til orða Bateson um að það sé einkennandi að slíkri römmun sé 

komið á með ýmsum beinum og óbeinum leiðbeiningum um það hvernig eigi að með-

taka og túlka það sem á eftir fylgir, það er að segja, hvernig gefið er í skyn að fara eigi 
frá einum samskiptaramma í annan. Bateson kallaði slík samskipti um samskipti lýsi-
samskipti (e. metacommunication), þegar bein eða óbein skilaboð mælandans leggja 

línurnar um það hvað á eftir fylgir – að skipt sé um ramma og það sem á eftir fylgir sé 
innan nýs ramma: 

In other words, in artistic performance of this kind, there is something going 
on in the communicative interchange which says to the auditor, "interpret 
what I say in some special sense; do not take it to mean what the words alone, 
taken literally, would convey." This may lead to the further suggestion that 
performance sets up, or represents, an interpretative frame within which the 
messages being communicated are to be understood, and that this frame 
contrasts with at least one other frame, the literal. (Bauman 1977:9) 

Bauman leggur kenningu Batesons út á þann hátt að römmun fari fram með venju-

bundnum lýsisamskiptum sem séu algerlega menningarbundin og sérstök fyrir hvert 
menningar- og málsvæði. Bauman dregur þá ályktun að lykilatriði alls flutnings sé að 
flytjandinn lýsi því yfir, beint eða óbeint, að hann sé til þess bær að vera flytjandi þess 

efnis sem hann hyggst flytja og taki ábyrgð á flutningi sínum. 
Bauman dregur saman ýmis dæmi um hvernig mörkun sviðsetningar hafi verið 

greind í ýmsum menningarheimum og setur fram eftirfarandi lista af einkennum, sem 

hann segir þó einungis vera það helsta og alls ekki tæmandi: 

• Sérstakt málfar (e. Special codes) er mjög áberandi í munnmenntum, svo mjög 

að það er gjarnan álitið lykilatriði í skáldamáli eða ljóðmáli. Ekki er óalgengt að 
sérstakt málfar munnmenta sé fornlegt og vísi þannig til hefða og ákveðinna 

launhelga sem tilheyra ákveðnum flutningskerfum. 
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• Líkingamál (e. Figurative language) er það atriði sem er mest áberandi í munn-

menntum. Margræð merking líkingamáls gerir það sérstaklega notadrjúgt við 
flutning þar sem túlkun og sérstök samskiptahæfni eru í forgrunni. Einnig geta 
hefðbundlar líkingar öðlast nýtt líf þegar þeim er beitt með nýstárlegum hætti 

og brotið þannig upp hefðina. 

• Samstígni (e. Paralellism) er þegar reglufesta er sett í forgrunn, felst í kerfis-

bundinni endurtekningu hljóðfræðilegra, málfræðilegra, merkingarlegra eða 
bragfræðilegra eininga og samsetningu óbreytanlegra og umbreytanlegra 

eininga við samsetningu orðalags. Notagildi þessara fastsettu og óbreytanlegu 
þátta og byggingarfræðilegur grundvöllur samstígninnar getur ótvírætt nýst 
sem minnishækjur fyrir flytjendur hefðbundinna texta eða til að auka við flæði 

spuna í flutningi.  

• Sérstakt táknmál eða tjáning (e. Special paralinguistic features). Atriði af þessu 

tagi eru, eðli síns vegna, sjaldnast skráð eða tjáð í útgáfum uppskrifaðar texta 
nema þá helst þegar sérstakar áherslur koma fram í bragfræði. Því þarf 

lesandinn að reiða sig á tilviljunarkenndar lýsingar heimildarmanna sem kunna 
að hafa áttað sig á einkennum tjáningarmátans. 

• Sérstakt formúlur (e. Special formulae) eru til dæmis „Einu sinni var“ sem upp-

haf ævintýris eða „Hefurðu heyrt þennan um...“ sem upphaf brandara. Slíkar 

formúlur marka ákveðnar tegundir efnis og ef efnið er þess eðlis að hefðbundið 
sé að flytja það frammi fyrir áheyrendum geta slíkar formúlur orðið til þess að 
marka flutninginn. 

• Með tengslum við hefð (e. Appeal to tradition) er átt við það þegar flutningi er 

ætlað að standast samanburð við annan flutning af sama tagi. Samanburðurinn 

getur verið á fagurfræðilegum forsendum sem felst í mati á gæðum flutningsins 
í sjálfum sér en einnig er flutningurinn settur í samhengi við hefðina sem 

honum er ætlað að tilheyra og þarf þá að standast samanburð við eldri 
fyrirmyndarflutning til að geta talist hluti af hefðinni.  

• Fyrirvari við flutning (e. Disclaimer of performance) er þegar flutningur er 

kynntur með því að hafna allri getu eða þekkingu. Slíkir fyrirvarar eru ekki í 

andstöðu við það að taka ábyrgð á því að vera til þess bær að vera flytjandi, 
heldur snúast frekar um háttvísi og kurteisi ef sjálfshól er ekki vel liðið í 
viðkomandi hefð. Í slíkum tilfellum er fyrirvari við flutning bæði til að vega 
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upp á móti þeirri athygli sem flytjandinn er að kalla til sín og sem mörkun 
flutnings. (Bauman 1977:16–22 og tilvitnuð rit) 

Rannsóknin nýtir þennan greiningarramma við mat á rímunum sem efni ætluðu til 
flutnings. 

3.1.1. Flutningsvendingin í rannsóknum íslenskra miðaldabókmennta 
Í rannsóknum íslenskra miðaldabókmennta hefur flutningsvendingin haft áhrif á 

rannsókir á virkni og notagildi varðveittra texta á hverjum tíma, bæði fyrir og eftir 
ritun þeirra. Flutningsvendingin er í raun hluti af því sem kallað hefur verið nýja texta-

fræðin, en hún felst að töluverðum hluta í því að leggja mat á handritin sjálf, tilurð 
þeirra og tilgang (Driscoll 2010). Því hefur gjarnan verið talað um efnislega textafræði 
(e. material philology) þegar rannsókn snýr eindregið að handritum sem efnislegum hlut 

jafnframt rannsókn textavitna handritanna, samhengis þeirra og framsetningar. 
Áhersla á mögulegan flutning og hagnýtingu texta þeirra sem varðveist hafa í 
íslenskum miðaldahandritum er á margan hátt bylting frá þeirri túlkun sem hafði verið 

ríkjandi í rannsóknum textanna. Með því að líta á textana sem einhverskonar efni til 
flutnings eða sem vitnisburð um flutning þeirra opnaðist ný vídd í mati þeirra og 
túlkun. 

Stór hluti þeirra fræðilegu útgáfna íslenskra miðaldatexta sem gerðar hafa verið 
miðast fyrst og fremst við rannsókn texta og aldursgreiningu handrita sem geyma þá, 

ásamt rithandargreiningu. Síðari tíma rannsóknir miða gjarnan jöfnum höndum að 
textanum og handritinu, samhengi textans sem rannsakaður er við aðra texta handrits 
sem textinn er varðveittur í, auk þess sem aukin áhersla hefur verið á upprunasögu og 

notagildi handrita. 
Ákveðinn hluti íslenskra miðaldabókmennta átti ekki upp á pallborðið hjá fræði-

mönnum um langt skeið og taldist jafnvel óverðugur þess að kallast bókmenntir. Það 

voru fyrst og fremst fornaldarsögur og riddarasögur – hinar svokölluðu lýgisögur – sem 
féllu í þennan flokk og miklar, ótvíræðar og langvarandi vinsældir þeirra eftir að hin 

svokallaða gullöld sagnaritunar leið undir lok voru taldar merki um hnignandi smekk 
og bágt andlegt atgervi þjóðarinnar. Þessi afstaða varð til þess að fresta um áratuga 

skeið eðlilegum rannsóknum á þeim; á geymd og stöðu þeirra innan handrita og 
mögulegum flutningi þeirra. Yfirgnæfandi meirihluta þeirra sagna sem snúið var í 
rímur eru af þessu tagi (Glauser 1990; Mitchell 1991; Driscoll 2007). 

Á síðari tímum hefur kviknað nokkur áhugi á mögulegum flutningi fornra 
norrænna kvæða – eddukvæða og dróttkvæða (cf. Würth 2007). Rannsókn Terry 
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Gunnell á Eddukvæðum, og þá sérstaklega þeim kvæðum sem ort eru undir ljóðahætti, 
sem efni til leikræns flutnings, hvort sem er til skemmtunar, fræðslu eða helgihalds, 
byggja mjög á kenningum Victors Turners og samverkamanns hans, leikhússfræðings-

ins Richard Schechner, um sviðsetningu (Gunnell 1995; Schechner 2003). Stephen A. 
Mitchell og Joseph Harris hafa báðir lagt töluvert til málanna um mögulega flutnings-
hefð forns norræns skáldskapar og Harris hefur kallað slíka leit ethnopaleography, sem 

vísar til þjóðfræðilegrar rannsóknar fornra texta og þýðist því miður ekki betur á 
íslensku en svo (Mitchell 2001, 2013; Harris 2003, 2011). 

3.2. Munnlegur kveðskapur 
Kenningar um munnlegan kveðskap komust á flug uppúr miðri 20. öld þegar Albert 
Lord gaf út The Singer of Tales (2000) þar sem hann gerir grein fyrir rannsóknum og 
niðurstöðum langvarandi rannsóknarverkefnis meðal kvæðasöngvara á Balkanskaga 

sem hann og prófessor hans og leiðbeinandi Milman Parry höfðu unnið að. Rann-
sóknin beindist að kvæðasöngvurum – göslurum – sem fluttu gríðarlöng frásagnar-
kvæði á borð við Hómerskviður utanbókar við eigin undirleik. Meginniðurstaða rann-

sókna þeirra var að söngvararnir kunnu kvæðin sem slík ekki utanað heldur kunnu þeir 
söguþráðinn vel og sögðu söguna með því að beita formúlukenndu, viðurkenndu orða-
lagi til þess að raða saman ljóðlínum jafnóðum og þeir fluttu kvæðin. Þeir söngvarar 

sem stunduðu þetta höfðu hlotið langa þjálfun í flutningi og lært fjölda formúlna og 
það gerði þeim kleift að endurskapa ljóðin þannig að þau væru bragfræðilega rétt og þar 

með sönghæf, og að söguþráðurinn komst réttur til skila.  
Þessi kenning þeirra Parry og Lord um formúlukennda endursköpun munnlegs 

kveðskapar sem kölluð hefur verið munnlega-formúlukenningin (e. oral-formulaic 

theory) olli nokkrum titringi og ýtti af stað víðtæku endurmati á munnlegum kveðskap 
víða um heim og gjarnan einnig skriflegum vitnisburði sem talinn var vera af munn-
legum rótum runninn. Fyrst í stað fór slíkt mat fram með þeim hætti að kenning Parry 

og Lord var notuð óbreytt og mátuð við ýmsan fornan kveðskap og aðra texta. 
Stundum leiddi það til uppgötvana á mögulegu sambærilegu eðli annars kveðskapar en 
oftar en ekki kom í ljós að kenningin hentaði illa til mats á skriflegum vitnisburði. 

Þegar kenningunni er beitt á fornan texta sem tilheyrir ekki lifandi munnlegri hefð má 
greina ýmis sameiginleg einkenni með lifandi kveðskaparhefðum en einkennin ein geta 

ekki nægt til þess að sýna fram á munnlegan uppruna. Formúlukennt orðalag tíðkast 
ekki síður í rituðu máli en munnlegum flutningi og því getur verið snúið að sýna fram 
á það með sannfærandi hætti að slík einkenni bendi ótvírætt til munnlegs uppruna 

textans.  
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Upphaflega kenningin átti því ekki alltaf við og afleidd gerð hennar sem beitt var á 
texta skilaði litlu. Í viðleitni til að bæta úr þessu lagði Franz Bäuml til nokkurskonar 
millileið milli munnlegrar og skriflegrar hefðar þar sem lagt er mat á fleiri þætti en 

kenning Parry og Lord gerði ráð fyrir (Bäuml 1984). Bäuml hafði sjálfur rannsakað 
Niebelungenlied og aðra sambærilega þýska texta með aðferðum Parry og Lord og 
komst að því, sem fleiri höfðu bent á, að munnlega-formúlukenningin væri sérsniðin 

að eða af því sem þeir rannsökuðu og því væri mjög torvelt að nýta kenninguna 
óbreytta á annað en samskonar texta í samskonar samhengi og þeir rannsökuðu (Bäuml 

1974). Parry og Lord voru menntamenn af vestur-evrópsku bergi brotnir sem 
rannsökuðu lifandi flutning göslara á Balkanskaga, ólæsra listamanna sem bjuggu þó í 
læsu samfélagi og fluttu efni sem var vel þekkt og rannsakað á skrifuðu formi. 

Kenningin gæti því ekki gengið óbreytt á annan kveðskap sem var af allt öðru tagi og 
jafnvel ekki til sem lifandi hefð heldur einungis í textavitnum, mögulega um einhvern 
löngu liðinn flutning. 

Millileið Bäumls, eða þriðja leiðin, felst að miklu leyti í því að leggja ríkari áherslu 
á ætlað notagildi textans og viðtökur hans, og þá ekki síst það sem finna má í textunum 
sjálfum, þar sem vísað er til flutningshefðar og viðtakenda. Bäuml hélt því fram að þó 

að munnleg einkenni texta bentu ekki ótvírætt á munnlegan uppruna hans mætti þó 
fullyrða að einkennin hefðu alltaf eitthvað að segja um munnlega hefð sem lægi að baki 

hans. Þannig mætti leiða líkur að því að texti sem sannarlega hefði alltaf verið ritaður 
ætti sér munnlegar fyrirmyndir og að munnleg einkenni sem finna mætti í textanum 
væru í raun viðleitni skáldsins til þess að höfða til viðtakenda textans með því að tengja 

textann eldri hefðum. Þannig væri hægt að greina undirliggjandi munnlega hefð sem 
skáldið nýtti sér. 

Munnmenntafræðingurinn John Miles Foley var á sama máli og Bäuml og taldi 

eðlilegt að munnlegu einkennin hlytu að benda til munnlegs uppruna en hann varaði 
sterklega við því að oftúlka það og líta á slík einkenni sem sönnun fyrir munnlegum 
uppruna, enda væri slíkur einstrengingur engu skárri eða frjórri en sú afstaða að ritaður 

texti hljóti að endurspegla ritaðan uppruna (Foley 2002:45–53). Mannfræðingurinn 
Ruth Finnegan fjallaði mikið um munnlega hefð og munnlegan kveðskap og hún var á 

sama máli um munnlegu einkennin; að þau sýndu vissulega fram á mögulegan uppruna 
og gæti vísað til undirliggjandi hefðar, en sönnuðu ekkert (Finnegan 1992:126 ff).  

3.2.1. Munnlegt / skriflegt 
Í kjölfar þess að munnlega-formúlukenningin fór á flug innan fræðanna, ef svo má 

segja, stigu fram fræðimenn sem tóku til við að skilgreina munnlega hefð og munn-
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legan kveðskap fyrri tíma, og þá ekki síst í ljósi skriflegrar hefðar síðari tíma. Þessir 
fræðimenn tóku upp þráð Lord um munnlega og skriflega hefð sem andstæður sem 
gætu í raun ekki þrifist saman, í það minnsta ekki í einum og sama einstaklingnum 

(Lord 2000:129).  
Marshall McLuhan (1911–1980) er líklega sá fræðimaður í þessum geira sem vakti 

hvað mesta athygli út fyrir fræðaheiminn. Hans er sérstaklega minnst fyrir frasann "the 

medium is the message" sem hann kom á flot með bók sinni Understanding Media: The 
Extensions of Man sem út kom 1964. Frasinn kjarnar þá skoðun hans að miðillinn sem 

notaður er ætti að vera rannsóknarviðfang frekar en það sem miðillinn er notaður til 
þess að tjá eða koma á framfæri. Hann hélt því fram að miðlar hefðu afgerandi 
samfélagsáhrif og að eðli og einkenni miðlanna hefðu áhrif á sköpulag þess sem miðlað 

væri um þá. McLuhan var undir sterkum áhrifum kenninga breska fornfræðingsins 
Eric A. Havelock (1903–1988) um að þau umskipti sem urðu þegar grísk heimspeki 
snérist frá því að vera fyrst og fremst munnleg kennsla yfir í að verða skrifleg – þegar 

Platón tók að skrifa niður það sem hann nam af lærimeistara sínum Sókratesi – hafi 
haft varanleg áhrif á hugmyndaheim vesturlandabúa (cf. Havelock 1982). 

Walter C. Ong, nemandi McLuhans, var einnig undir miklum áhrifum frá 

Havelock en í bók sinni Orality and Literacy: The Technologizing of the Word sem kom 
út 1982 fjallar hann um hvernig ritmál hafi í raun breytt hugsanahætti þeirra sem 

tileinkuðu sér þessa nýju tækni; hvernig hin tiltölulega grunna og einfalda heimsmynd 
þeirra sem bjuggu við munnlega menningu í ólæsum samfélögum varð flóknari og 
dýpri þegar ritmál kom til. Kenningar þeirra Havelocks og Ongs nutu nokkurrar hylli 

en þeim var þó andmælt af fræðimönnum á borð við Ruth Finnegan sem varði 
lunganum úr sinni starfsævi við rannsóknir ólæsra ættbálka í Afríku og gat sýnt fram á 
að kenningar þeirra Havelocks og Ongs um grunnhyggni og einfeldni ólæsra ætti alls 

ekki við rök að styðjast (Finnegan 1992:254–260). 
Síðari tíma hugmyndir hafa hafnað þeirri ströngu tvíhyggju sem Lord, Havelock 

og Ong héldu fram, og í raun má segja að sá þáttur kenninga þeirra hafi fjarað út og 

hætt að skipta jafn miklu máli og þegar þær voru settar fram á sínum tíma. Tvíhyggjan 
hefur látið undan og í stað einstrengings um algildar kenningar hafa mannfræði- og 

þjóðfræðilegar leiðir sem felast í mati á samhengi og samfélagi farið að skipta meira 
máli, rétt eins og kemur fram í fyrrnefndum kenningum Baumans um sviðsetningu 
munnmennta (cf. Bauman 1986, 2004; Skafte Jensen 2008). Gísli Sigurðsson hefur til 

dæmis rannsakað munnlegar rætur Íslendingasagna og beitt aðferðum sem grundvallast 
á kenningum Lords og Parry um munnlegan kveðskap (2002). 
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4. Vitnisburður elstu rímna 
Hér verða rakin dæmi um það sem fannst við rannsókn rímnanna. Þessi umfjöllun er 
fyrst og fremst á formi sýnidæma um en yfirlit yfir rímurnar sem rannsakaðar voru er í 
viðauka og þar eru einnig tíunduð þau atriði sem fundust í hverri rímu fyrir sig.  

Í dæmunum eru tilvísanir með þeim hætti að fyrst er stutt nafn rímnaflokks, þá 
númer rímunnar, númer erindis innan rímu og þá númer vísuorða, ef við á. Þannig 
vísar Sörla I,8/3–4 til þriðja og fjórða vísuorðs áttundu vísu fyrstu rímu Sörlarímna. 

4.1. Formálar rímna 
Langflestar rímur hefjast á einhverskonar formála – mansöng – sem oftast er vísu-
helmingur eða örfáar vísur, en getur verið lengri. Formálarnir eru í flestum tilfellum 

mæltir fram af skáldinu í fyrstu persónu og er beint til áheyrenda. Skipta má efni for-
málsorðanna í þrennt: kveðskap sem beint er til kvenna og/eða annarra áheyrenda, 
kveðskap um persónuleg málefni og raunir skáldsins, og vísarnir skáldsins til 

goðsögunnar um uppruna skáldskapar sem innblástur eða einhverskonar hreyfiafls 
skáldskaparins. 

4.1.1. Mansöngvar 
Þegar ort er til kvenna með einhverjum hætti kalla skáldin það gjarnan mansöng. Í 27 

rímnaflokkum af 40 sem rannsóknin tók til er orðið mansöngur notað í slíkum for-
málsorðum og í sumum þeirra oftar en einu sinni.  

Mansöngvar voru greinilega til löngu fyrir tilkomu rímna. Í Grágás (2001:274) er 

fjallað um ýmiskonar skáldskap og þar er það sagt varða skóggangssök að yrkja 
mansöng um konu. Löngum var því álitið að mansöngvar hefðu haft kynferðislegan 

undirtón eða verið á einhvern hátt niðrandi fyrir konur sem um var ort. Í Jóns sögu helga 
er minnst á mansöngskvæði sem óviðurkvæmilegan kveðskap sem Jón helgi barðist 
gegn (Jóns saga helga 211). Í Grágás er tiltekið sérstaklega að konur yfir tvítugu ráði 

sjálfar hvort þær sækja slíkar sakir en annars sé það lögráðenda þeirra að sækja 
sakirnar. Bjarni Einarsson ályktaði út frá því að líklegast sé að mansöngur sem ortur 
var um konur hefði með einhverjum hætti talist rýra orðspor og heiður feðra þeirra eða 

eiginmanna og því verið saknæmur, frekar en að mansöngvarnir hafi endilega verið 
niðrandi fyrir konurnar sem um var ort (Bjarni Einarsson 2003). Hugsanlega eru þessi 
gömlu lagaákvæði og viðhorf til mansöngva ástæður þess að í rímum er þeim er aldrei 

beint til nafngreindra kvenna nema þá í hæsta lagi þannig að nafn kvenna sé fólgið með 
einhverjum hætti í mansöngnum (Páll Eggert Ólason 1915). 
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Svo virðist sem rímnaskáldin hafi gert greinarmun á harmkvælum sínum annars 
vegar og því að yrkja til kvenna hinsvegar, því gjarnan nefna þeir það að þeir séu ekki 

að yrkja mansöng í formálsorðunum: 

Mun ég því ekki mansöng slá 
mens af dýrum skorðum, 
rímum heldur um rekka þá, 
er randir skáru forðum. 
  (Geðraunir I,5) 

Dikta ég ekki mansöngs mál 
man ég þó kæru blíða, 
því það kann að svíkja sal, 
sé ég það afla kvíða. 
  (Sörla I,4) 

Skýrra tel ég það skálda hátt 
skötnum gaman at veita, 
mér er svo til mansöngs fátt, 
má ég ei við það leita 
  (Landrés I,1) 

Mun ég því ekki mansöng slá 
merkilega fyrir hringa Ná 
því að hin kæna kögra Hlökk 
kunna mun þess litla þökk. 
  (Grettis III,2) 

Víða má sjá að skáldin kveða til kvenna en segjast svo hafa lokið mansöng en halda þó 
formálsorðum áfram. Algengt er að skilin séu með því móti að skáldið segist að nú sé 
komið að því að ávarpa fleiri, færa brögnum brag, gjarnan fléttað saman við kenningar 

úr goðsögninni um skáldskapinn: 

Skreyti orð um skarlaz Bil 
skálldin ung að nóg eru til 
enn eg brögnum bjóða vil 
af bögunum Áns eð fjórða spil. 
  (Áns IV,4) 

Gjarna vildi ég gamna frú 
og gleðja ríkan svanna, 
lýsi þjóð með ljóðum nú 
listir fornra manna. 
  (Hjálmþérs XI,1) 

Þegar þau formálsorð rímnanna sem ekki snúast um skáldskapinn, eru lesin má sjá að 

skáldin virðast ekki tengja sitt ástand eða umkvörtunarefni við efni rímunnar eða 
sögunnar sem ort er útfrá. Ýmis dæmi má finna um að skáldin yrki í mansöngvum 
nokkurskonar kappatal þar sem raktar eru ástarraunir þekktra kappar, líkt og til að 

setja þeirra eigið ástand í einhverskonar samhengi, en þó ekki við það samhengi sem 
ríman veitir þeim. Allteins má álykta að skáldin séu að hreinlega bara að segja frá því 
sem þau kunna – flagga þekkingu sinni: 

1. Drengir öngvir drepi það út 
né drósin bjarta 
þó sáran bindi sorgar hnút 
um seggja hjarta. 

2. Fyrri margir frægðar menn 
að fljóðunum unni 
meinin báru margir senn 
fyrir menja gunni. 
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3. Sörli hlaut svó sáran móð 
af sorgar bandi 
halrinn bar sá harm fyrir fljóð 
í hjarta landi. 

4. Hagbarð bar þann hrygðar klút 
að hann fékk dauða 
buðlung fyrir gekk brúðrin út 
á bálið rauða. 

5. Samsón unni silki-nipt 
sá seggurinn prúði 
Daliða sveik nú dáðum svipt 
þann dörinn lúði. 

6. Hringr og Tryggvi héldu stríð 
fyrir hringþöll káta 
báðum lá við brögnum líf 
fyrir brandi að láta. 

7. Reinald fór með rekka sveitir 
Rósu að leita 
sárliga píndi sorgin heit 
þann segginn teita. 

8. Gönguhrólfur gekk í kíf 
og gullskorð unni 
Ýmon lét sitt enda líf 
fyrir auðar Gunni. 

9. Priamus villdi pellalindi 
prúða fanga 
dögling hlaut í darra vindi 
dauðann stranga. 

10. Philpo greiddi fljóðum stríð 
því hann frægðir kunni 
Lilja hét sú ljós og blíð 
er lofðung unni. 

11. Sigurður fótur svinna þráði 
seima þöllu 
kappinn Ásmund kæru náði 
af kóngsins höllu. 

12. Paralopi píndr í þrá 
fyrir pella Fríði 
drengnum lá við dauða að fá 
af döpru vífi. 

13. Tristram var í treganum veitt 
traust í hjarta 
afreks manni unni heitt 
Ýsodd bjarta. 

14. Bievus unni baugalaut 
og bragða lúði 
millding þoldi mikla þraut 
fyrir mæta brúði. 

15. Rémund bar svó ramma þrá 
fyrir refla Gefni 
drengnum lá við dauða að fá 
af drauma efni. 

16. Mírmant fekk svó misjafnt stilltur 
mæta brúði 
af annari var þó auðþöll villtur 
auðar Þrúði. 
  (Bósa VIII) 

Hér eru mikið kappaval og miklar raunir sem á þá hafa verið lagðar. Finna má slík 
harmræn kappatöl til dæmis í Hjálmþérsrímum, Mágusrímum og Hemingsrímum. 

4.1.2. Goðsagnir um uppruna skáldskaparins 
Það er einkennandi fyrir formálsorð rímna, og reyndar niðurlög einnig, hvernig rímna-
skáldin vísa, undantekningalítið, til goðsögunnar um uppruna skáldskaparins úr Snorra 
Eddu. Þetta einkenni er meira áberandi en annað efni mansöngva, að mönum með-

töldum.  
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Goðsagan um skáldamjöðinn er fremur flókin, enda eflaust spunnin upp úr fleiri 
en einni sögu sem Snorri hefur reynt að fella og sætta saman í Eddu sinni (Frank 1981; 
Stephens 1972). Í grófum dráttum er sagan á þá leið að í lok stríðs Ása og Vana var 

saminn friður og til fullnunar friðarsamninganna hræktu Æsir og Vanir í ker eitt. Úr 
hráka þeirra varð til vera í mannslíki sem nefndur var Kvasir. Sá var vísastur allra og 
fræðimaður, og fór um heiminn að kenna fræði. Tveir dvergar, Fjalar og Galar, drápu 

hann og brugguðu mjöð úr blóði hans. Þeir voru síbrotadvergar því skömmu síðar 
drepa þeir jötnahjón, Gilling og konu hans, og í hefndarskyni setur Suttungur frændi 

Gillings þá út á flæðisker til þess að drekkja þeim á næsta flóði. Þeir láta hann fá 
mjöðinn sem lausnargjald og bjarga þannig lífum sínum. Suttungur fól Gunnlöðu, sem 
líklega var dóttir hans, að gæta mjaðarins. Óðni tókst að komast til Gunnlaðar, dró 

hana á tálar og blekkti hana til þess að fá að drekka af miðinum og drakk allan mjöðinn 
úr þremur kerum – Són, Boðn og Óðréri – í þremur sopum. Hann flúði síðan 
fljúgandi í arnarham en Suttungur elti hann og náði í stélið á honum rétt í þann mund 

sem hann náði til Ásgarðs. Varð Óðni svo mjög um að hann missti aftur úr sér hluta 
mjaðarins, en spýtti því sem eftir var af miðinum í ker innan Ásgarðs og miðlaði síðar 
til Ása og annarra sem við það öðluðust skáldagáfu. Skáldskaparkenningar rímna eru 

mjög mótaðar úr þáttum þessarar goðsögu og því hvernig Snorri segir að kenna skuli 
skáldskap: 

Af þessu köllum vér skáldskap Kvasis blóð eða dvergadrekku eða fylli eða 
nökkurs konar lög Óðreris eða Boðnar eða Sónar eða farskost dverga, fyrir því 
at sá mjöðr flutti þeim fjörlausn ór skerinu, eða Suttungamjöð eða Hnitbjarga-
lögr (Skáldskaparmál V). 

Og síðar: 

En Suttungamjöð gaf Óðinn ásunum ok þeim mönnum, er yrkja kunnu. Því 
köllum vér skáldskapinn feng Óðins ok fund ok drykk hans ok gjöf hans ok 
drykk ásanna (Skáldskaparmál VI). 

Mjög algengt er að rímnaskáldið segist í upphafi rímu ætla að draga skip á flot og 
kenni það með einhverjum hætti Óðni, dvergum eða jötnum. Í niðurlagi rímunnar segir 
það að nú sé komið að því að draga þetta skip í naust eða að skipið hafi nú brotnað í 

spón eða sokkið. Björn K. Þórólfsson, Finnur Jónsson og ýmsir fleiri, hafa bent á að 
kenningar þær sem rímnaskáldin nota um skáldskapargoðsögnina séu margar mjög 

brogaðar og oft hreinlega rangar (Björn K. Þórólfsson 1934:90–91 et passim; Finnur 
Jónsson 1904–5:220–221; 1905–12, 1913–22 passim). Líklegt er að margar þessara 
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kenninga megi rekja til Litlu Skáldu sem gjarnan fylgdi Snorra Eddu í handritum 
(Björn K. Þórólfsson 1934:89–90; Sverrir Tómasson 1996; cf. Heimir Pálsson 2015). 

Það má sjá að skáldin hafa oft tekið sér drjúg skáldaleyfi með goðsögnina og 

einstaka þætti hennar og unnið úr efninu eins og þeim sýndist. Hjá þeim má sjá skip 
dverga sigla á hafi skáldskaparmjaðar; að Austra fari sé hleypt úr gómanausti til að sigla 
á hafi Boðnar. Þannig eru þessir þræðir spunnir út í eitt og oft er eins og ímyndunarafli 

og sköpunargáfu rímnaskáldanna hafi verið beitt til hins ítrasta við að finna kenningar 
um skáldskapinn í formálum og niðurlagsorðum, enda virðist kenningaauðgin vera þar 

í hámarki. 
Eins og fyrr sagði var skáldamjöðurinn meðal annars bruggaður úr blóði Kvasis, 

en hann var fræðamaður og var sagt að hver sá sem af miðinum drekkur yrði „skáld eða 

fræðamaðr“. Skáldin kalla enda skáldskap sinn gjarnan fræði og má sjá dæmi um það 
víða í rímum. Í Skáldskaparmálum er spurt „Hver eru ókennd nöfn skáldskaparins?“ og 
svarið er „Hann heitir bragr ok hróðr, óðr, mærð, lof.“ Rímnaskáld segjast oft og 

iðulega vera að semja óð eða hefja upp óð og bæði hróður og mærð eru mjög algeng í 
orðum skáldanna um kveðskap sinn. 

Hugmyndin um skáldskap sem mjöð er mjög ríkjandi en en oft er vísað til annars 

konar bruggunar en úr blóði Kvasis og rætt um sáðið og kornið sem er uppskorið og 
svo sótt í hlöður hugans, en korn er auðvitað meginuppistaða bjórbruggunar. Oft er 

vísað til hrosta sem er bjórlögur eftir að möltuðu korni hefur verið bætt í hann, en það 
bendir til þess að skáldin hafi verið vel meðvituð um hvernig bruggun fer fram: 

Felli ég niður, ef fólkið biður, 
fermt af malti orða 
hróðrar sáld um Helga skáld, 
Herjans drykk hinn fjórða. 
  (Skáldhelga IV,5) 

Nú skal brugga Berlings vín 
og bera það fram fyrir drengi, 
af því að Herjans horna Rín 
hvílst hefur nógu lengi. 
  (Sturlaugs I,1) 

Af kvæðum fræða kvern eg fann 
Kjalars í ranni hljóða 
mærðin hrærði möndul þann 
þá malaði eg kornið góða. 
  (Vilmundar IV,5) 

Gunnlaðar taki þeir góma lá, 
ganga ætla ég þannveg frá. 
  (Grettis III,59) 

Þar skal Herjans hrosta far  
við hafnarmarkið bíða. 
  (Skikkju I,60/3–4) 

Þar skal Herjans hrosta-tjörn 
hvílast fyst að sinni; 
  (Völsungs V,45/1–2) 

Kvasis blanda klára blóð, 
kalla allir mærð og óð. 
  (Ólafs C II,10/3–4) 
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Skáldskaparmjöðurinn er ekki sýndur beinlínis sem innblástur skáldanna sjálfra heldur 
einhverskonar afurð skáldagáfunnar sem þeir geta veitt áheyrendum sínum. Skáldin 
segjast ekki drekka mjöðinn heldur miðla honum; að skáldagáfa þeirra geri þá að ein-

hverskonar miðlunarleið fyrir mjöðinn: 

Færa verður Fjölnis vín  
fríðum menja lundum, 
  (Landrés I,6/3–4) 

Durnis far mun dregið á mar, 
drósir skulu hann læra.  
  (Geðraunir VII,1/3–4) 

Seggjum hverfur Herjans vín 
  (Sigurðar fóts IV,60/4) 

Valtýrs skal eg því vínið bjóða  
  (Landrés IV,4/4) 

Suðra far við Sónar mar 
sætan bæti hljóðum þar. 
  (Ólafs B IV,34/3–4) 

Blandast nú fyrir bjarta frú  
Boðnarlögurinn þýði 
  (Blávus IX,1/3–4) 

Þar skal henda Sónar seim 
og seggjum skemtan veita 
  (Mágus I,10/1–2) 

Sú var hlaðin með Sónar vín 
Suttungs skeið er kom til mín,  
því skal Durnis dýrri dregg  
dreifa út fyrir margan segg. 
  (Blávus V,1)  

Fimmta sinni Fjölnis vín 
fýsir oss að hræra, 
Herjans skal því horna Rín 
hér fyri drengi færa. 
  (Úlfhams V,1) 

Þegar að drengjum diktan stór 
dýrum fellur úr minni, 
sterkan ætla eg Berglings bjór 
að blanda í öðru sinni. 
  (Ormars II,1) 

Seggjum ætla ég Suttungs vín  
í sinni öðru færa 
  (Landrés II,1/3–4) 

Suttungs fund um seima Hrund  
slæ ég því lengur að sinni. 
  (Dámusta III,2/3–4) 

Kvasis dreyrann kynna verður köppum merkum 
  (Landrés IV,6/1) 

Í dæminu úr Dámustarímum vísar skáldið til mansöngs þar sem Suttungs fundur er 

kenning fyrir skáldskap og seima Hrund er kenning fyrir konu, auk þess sem skáldið 
segist slá en ekki yrkja, sem kann að vísa til tónlistar eða flutnings. 

Sum skáld ganga lengra en önnur í að sýna þekkingu sína á goðsögunni, eins og 

eftirfarandi erindi úr Geðraunum sýnir, þar sem vísað er til þáttar í sögunni af því 
hvernig Óðinn komst að Hnitbjörgum og í ból Gunnlaðar: 
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Þess er hein réð hvetja ljá 
horna gjörir nú stóran sjá 
Suptungs þræla sex og þrjá 
sigrað fékk í vinnu þá. 
  (Geðraunir V,2) 

Það má sjá á formálsorðum rímnanna hvernig skáldin hafa unnið sig frá því að fjalla um 

skáldskapinn og skáldskapargáfuna á forsendum goðsögunnar og skáldamjaðarins yfir í 
það að hlutgera skáldskapinn og skáldagáfuna með öðrum hætti. Of er það gert með 
enhverjum þeim hætti sem er samrýmanlegur goðsögunni en einnig eru fetaðar alveg 

nýjar slóðir í skáldskaparkenningum. Stundum tala skáldin um sig sem smiði sem 
smíða skáldskap eða jafnvel orðasmiði sem berja á orðunum til að úr þeim verði ljóð, 

líkt og járnsmiður sem hamrar járnið. Einnig kemur fyrir að þau ræði skáldskapinn 
sem spuna: 

Því eru skáldin skipuð og sett 
að skulu þau eftir leita, 
efla þar til orðin slétt, 
öðrum skemmtan veita. 
  (Geirharðs I,1) 

Orða snælda ýtist brátt 
enn með efni sliku 
  (Mágus V,1) 

Má ég ekki um menja brík 
mæla í orða smiðju 
  (Ólafs C I,31,1/2) 

Bölverks átti ég belgja hróf að blása að neista,  
ef elleftu kynni að kreista 
úr kvæðabergi, þess skal freista. 
  (Blávus XI,5) 

meðan eg stæri stefja flein 
með stæltum hamri hljóða.  
  (Ólafs B II,33)  

Enn mun verða óðar smiður  
eina stund meðan fólkið biður, 
  (Geirarðs IV,1) 

Skáldskapurinn virðist því í huga þeirra öðrum þræði vera iðn, ekki síður en innblástur 
og með slíkum kenningum verður akur sá sem þau iðja á í formálsorðunum enn frjórri 
og auðugri. 

4.2. Áheyrendur 
Í formálsorðum rímna eru áheyrendur gjarnan ávarpaðir með einhverjum hætti. Konur, 
ein eða fleiri, eru gjarnan ávarpaðar í upphafi og jafnvel nefnt að þeim sé færð ríman, 
en alla jafna eru áheyrendur ávarpaðir í karlkyni: 

lofðungs kann ég lýði að tjá, 
langt bar gramur af öllum 
  (Ólafs H I,13/2) 

Greina skal ef garpa val 
gleðst við mærðar smíði 
  (Landrés VII,5/1–2) 
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Fram skal setja hinn fjórða þátt, 
fyrðar hlýði vísu brátt 
  (Sörla IV,1/1–2) 

Þar skal bragrinn brögðum læstur  
bjóða skemmtan höldum 
  (Geiplur, I,5/1–2) 

Þar skal Viðris varra gnat 
virða sveitum skýra 
  (Ólafs B II,1/1–2) 

Óðins minni í átta sinn 
ýtum verður að færa, 
Boðnar foss því byrjar oss, 
björtust hlýði kæra. 
  (Hjálmþérs VIII,1/2) 

höldar eru nú helst til nær, 
ef heyrist vísan vor. 
  (Sörla III,1/3–4) 

Hér eru áheyrendur lýður, garpar, fyrðar, ýtar, virðar og höldar sem allt eru heiti fyrir 
hóp, og þá sérstaklega hóp karla. Greinilegt er þó af orðfæri skáldanna að mansöngur-

inn á að vera nokkurskonar ávarp til kvenna eða tileinkun rímunnar einhverri ónafn-
greindri konu, og Venus jafnvel kölluð til en hún er tíður gestur í mansöngvunum: 

Ljúfar meyjar listug orð 
lokki af skáldum ungum 
  (Skáldhelga I,4/1–2) 

Mér er dælska um dregla Lín 
að dikta nokkuð mærðar vín 
  (Skáldhelga III,5/1–2) 

Seggjum færi ég sjötta spil og Sónar vín, 
bragna sveit og bauga lín 
björtust hlýði óði mín. 
  (Hjálmþérs VI,1) 

Veneris lát í vísum færð 
vildi ég brúðum inna 
  (Geiplur I,3/2) 

mun það sprundum líka 
  (Landrés VIII,1/2) 

hrundir mundu þiggja það 
  (Ólafs C II,7/4) 

björtust hlýði kæra 
  (Hjálmþérs VIII,1/4) 

Kvinnum svinnum kann ég mín í kvæðum prísa, 
enn skal henni önnur rísa 
orðum skorðuð lystar-vísa. 
  (Griplur II,1) 

Stór hluti harmkvæða skáldanna er af ástleysi því sem þeir segjast upplifa, og það er 

harmað að geta ekki ort til kvenna: 

Gamanið hefur mér gengið nær, 
gjörist ég ekki til þess fær 
að yrkja neitt um ágæt fljóð; 
ellin grandar fleina rjóð. 
  (Grettis VI,2/2–3) 

Blanda ég eigi í Boðnar sal 
brúðum lengur mansöngs tal, 
helldur skal ef hamingjan lér 
hafa fleira að gamna mér. 
  (Ólafs C II,11) 
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Gjarnan halda skáldin því fram að þau eigi að fá eitthvað að launum frá konum fyrir 
kveðskapinn og þá einnig að þar sem þau hafi ekki fengið vænt laun sín muni þau ekki 
yrkja mansöng: 

Sorgum launar sætan kær 
Suðra fríðan nökkva 
ekki skal mér orð við þær 
enn að helldur stökkva. 
  (Áns III,3) 

Munda eg gjarna mærðar smíð 
mjúka semja á hverri tíð, 
ef mér vildi auðar hlíð 
orðin leggja á móti blíð. 
  (Geiplur IV,2) 

Mundi ég kurteis kvæða smíð 
kvintri færa silki hlíð 
ef mér legði lindin fín 
launin góð fyrir skemmtan mín 

Hitt mun vera ef hygg ég rétt 
hrund vill öngva mærðar stétt 
launa svo sem líklegt er 
þó láti ég kvæðin ginna af mér. 
  (Vilmundar II,1–2)  

Höfundur Filipórímna lýkur rímum sínum á að gefa konum rímurnar og biður um að 
þær verði kallaðar Krítar þáttur:  

Færð er mærð um falda gátt; 
fljóðin eignizt kvæði! 
Kalli allir Krítar þátt 
kappar þetta fræði! 
  (Filipó VIII,44) 

Þetta, að gefa rímum nafn, er gert í lokaorðum fleiri rímna, þar á meðal Þrymlna og 
Klerkarímna: 

Þrymlur heiti þetta spil; 
þann veg gekk um hamarinn til; 
eignist sá, sem óðar biðr, 
ekki skal þeim kasta niðr. 
  (Þrymlur III,27/1) 

Væntir mig að vella Bil 
vísur þessar leiðist 
kalli allir Klerkaspil 
og kunni hverr sem beiðist. 
  (Klerka V,51) 

4.3. Orðfæri skáldanna um rímurnar 
Af orðum skáldanna að dæma hafa rímur þótt góð skemmtun því þau ræða oft um iðju 
sína sem skemmtun sem á að færa áheyrendum. 

Skemmtan mundi að skýra lengur, 
ef skatnar væri hljóðir 
  (Geirarðs VIII,8/3–4) 

Þar skal bragurinn brögðum læstur 
bjóða skemmtan höldum, 
  (Geiplur I,5) 

—  —31



Viðris læt eg varra strauminn renna 
nú skal stofna nýjan óð 
nýtri villda eg skemmta þjóð. 
  (Blávus VIII,1)  

Nú skal annað næmis spil 
negla saman með orða skil 
eg veit það liggur ljóst fyrir mér 
að lýðir vilja skemmta sér 
  (Vilmundar II,8/3–4) 

Alldri skal það yndis bann 
oss fyrir skemmtan standa 
kveðum nú helldr um kappa þann 
kemr í nokkurn vanda. 
  (Áns V,9) 

Enn þó harða hryggð og mein 
hvarfli um minn ljóða stein, 
v . . . aldrei vífin mér 
vilja þó ég skemmti sér 
  (Ólafs C II,6/4) 

Einnig eru rímur alloft kallaðar spil: 

Hofmenn bið eg að hlýði til 
heiðrinn unga drósa 
eg mun þylja ið þriðja spil 
af þengils syni og Bósa. 
  (Bósa III,5) 

Hróðrar skil má heyra til 
og helst í máta; 
gullaz Bil kann gleðilegt spil 
á gólfi að láta. 
  (Geirharðs VII,2) 

Rénar mér við róma gil 
Rögnis mærðar gildi, 
fer því ekki fræða spil 
svo fagurt sem ég vildi. 
  (Ólafs C I,30) 

skothent vilda ég skötnum spil 
skært af munni færa 
  (Bósa IX,6/3–4) 

Nú má hverr, er heyrir til, 
hafa að sér hið fjórða spil. 
  (Griplur IV,64/3–4) 

rausa ég jafnan rímu spil 
ef rekkar nenna að biðja 
  (Völsungs III,1/3–4) 

Þar skal færa hið þriðja spil 
  (Sturlaugs III,2/1) 

Í Bósarímum færir skáldið spilið skært af munni, sem vísar líklegast til söngs, en 
höfundur Völsungsrímna segist rausa sitt spil. Höfundur Geirharðsrímna býst við að 
kona dansi við sitt spil, en víða má sjá rímnaskáldin kalla rímur sínar dans. 

Hver sem færir fljóðum dans 
  (Bósa I,2/1) 

færum heldur fyrðum dans 
af fróðum sagnagreinum 
  (Griplur I,8/3–4) 

fagra málið niðri lá; 
því er mér trautt um tóna dans 
  (Griplur IV,1/2–3) 

hinn er ær, sem ekki slær 
alls kyns dansa fríða 
  (Griplur V,2/3–4) 
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Koma verður í klókan dans 
kappa sveitin hlýði 
  (Klerka I,2/1–2) 

Mig bað seljan Sauðungs máls 
semja dans af hljóði; 
skal eg því Hrundi hrannar báls 
hreyta af Sónar flóði. 
  (Ólafs A II,1) 

Því má ég varla vísu slá, 
veit ég það til sanns; 
þegar að rekkar rimu fá 
reyst er hún upp við dans. 

Gapa þeir upp og gumsa hart 
og geyma varla sín; 
höldar dansa harla snart, 
ef heyrist vísan mín. 
  (Sörla I,7–8) 

Í þessum síðastgreindu erindum mansöngs fyrstu rímu Sörla rímna segir skáldið að 
dansað sé við rímur sínar eða að kveðið sé fyrir dansi: „reyst er hún upp við dans.“ 
Áhersla skáldanna á rödd eða raust er nokkuð algeng og víða segjast skáldin hefja upp 

raust sína: 

Orða ýt við ævintýr 
upp mun bendr af magni 
raddar strengur og Rögnis fengur 
rymur, en fólkið þagni 
  (Sálus IV,8) 

Engi skylldi auðar Bil 
efni þvílík spotta 
reikna ég næsta róstu spil 
rímur þessar átta 
  (Áns VIII,56/3–4) 

Ríman sú, er ég reysta skal 
rís hún upp með sorgar tal 
bundin saman af beiskum móð 
brúði og garp í hyggiu slóð. 
  (Skáldhelga III,6/1–2) 

Reystar hefi ég rímur fár, 
raunmjög eigi hagnar, 
því skal Dúrins dreggin klár 
detta niður til þagnar. 
  (Ormars IV,65) 

Gomlis feng skal ég gumnum tjá 
greina fram af skjóma, 
höldar bið ég að hlýði á 
hljóða rödd, og góma. 
  (Friðþjófs I,1) 

Þorna Rist mun þeygi glödd 
þótt vér greinum 
enn skal ganga in gamla rödd 
yfir góðum sveinum. 
  (Sálus XI,2) 

Einnig gerist það að raustin bregðist, og þá sérstaklega í niðurlögum rímna, þar sem 
innblásturinn – skáldamjöðurinn – er á þrotum: 

Hef ég þá séna sæmdir ber,  
sú mun lítið þiggja, 
nú vill réna raustin mér, 
ríman kléna falli hér. 
  (Blávus XII,61/3) 

Keisarinn sjálfr og fólk af Franz 
frammi stóðu í einum kranz. 
Freys mun verða falla bágr 
Fjölnis bjórr og rausta lágr. 
  (Geiplur III,68/3–4) 
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Þiðrek hefr á þessu fregn, 
þángat vill hann senda. 
Rénar heldur raustar megn, 
ríman geingr á enda. 
  (Herburts I,32/3–4) 

Lítt mun þikkja bragrinn breyttr 
bjartri menja þöllu, 
nú er eg upp á þessu þreyttr, 
þagna skal eg með öllu. 
  (Geirarðs VIII,63) 

En það er ekki einungis raustin sem hafin er upp af skáldunum því einnig er talað um 
tóna og söng: 

Tími er að ríma um trausta menn, 
tel ég nú vel að gjörðist enn, 
smíðast víða saga með brag, 
sveitir leita tóns við lag. 
  (Sörla VI,1) 

Með þýðum höndum þess er vón 
að þegnar hornin neypa 
enda ég þanning óðar tón 
ýtar stiklum steypa. 
  (Hjálmþérs V,41) 

Þann veg tíðkast þessi siður, 
það hefur verið svo lengi, 
söngur og rímur sældast niður, 
sinna vill því eingi. 
  (Konráðs VIII,4) 

Um sorgar torg er sett í brag 
sónar tón og harma slag 
vella þellan villdi þá 
vænan kænan mansöng fá. 
  (Geðraunir XIII,1) 

Einnig er rætt um að slá kvæði. Í frásögn Bósarímna er slegið á hörpu og sleginn dans 
og almennt virðist um tónlist að ræða þegar það talað er um að slá í slíku samhengi. 

Geisar mér hin grimma þrá 
í gríðar hvössum vindi 
má eg því ekki mansöng slá 
mæta halds um lindi. 
  (Sigurðar fóts I,1) 

Nú skal væna vísu slá 
og vernda orð í brag, 
því að mig fýsir fremd að tjá 
af fornra manna hag. 
  ( Sörla I,11) 

Eins og sjá má til dæmis í frásögn 13. vísu þriðju rímu Dínus rímna þar sem dans 
sleginn: 

Margir spotta skikkju skorð en skálkar hlógu 
fjörutíu með falsi nógu 
frúnar naktar dansinn slógu. 
  (Dínus III,13) 

Að slá getur auðvitað einnig merkt að berja, reka einhverjum löðrung eða að höggva 
með eggvopni þannig að merkingin er ekki einhlít. Finna má kenningar á borð við 

fleina dans og geira söng um bardaga, enda syngja vopnin iðulega. Það er því að ýmsu að 
hyggja þegar kembt er í gegnum rímurnar og leitað að ákveðnum orðum og 
orðasamböndum. 
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4.4. Staða sögumanns 
Mjög algengt er að rímnaskáldin láti vita af sér í frásögninni sjálfri og langsamlega 
algengasta orðalag af slíku tagi er innskotssetningin „frá ég“. Rannsóknin leiddi í ljós 
mikinn fjölda dæma um slíkt orðalag í öllum rímunum, nema einni, auk fjölda dæma 

um „vissa ég“, „tel ég“, „trúi ég“ og annað slíkt. Í sumum rímum kemur slíkt orðalag 
fyrir í erindi eftir erindi, sérstaklega þegar skáldið gerir grein fyrir persónum eða fæst 
við einhverskonar lýsingar á aðstæðum. 

Í mörgum tilfellum er snúið að greina á milli frásagnarinnar og vísana skáldanna 
til sjálfra sín. Oft samanstanda heilu og hálfu rímurnar af löngum samtölum milli 

sögupersóna þar sem þær ræða um sig sjálfar og því ekki alltaf ótvírætt hvort um sé að 
ræða skáldið sjálft eða sögupersónu sem „ég“ vísar til. Greinamerkjasetning er mjög 
frjálsleg, ef hún er nokkur, og því ekki alltaf gott að greina hvar bein ræða hefst eða 

henni lýkur. Í slíkum aðstæðum var sögupersónan alltaf látin njóta vafans.  

Kerling frá ég kappann Án í kotinu græði 
  (Áns VII,9)  

Björn frá ég ansa branda rjóð, 
af brögnum reidd var dæla 
  (Fiðþjófs III,27) 

Halldór frá ég að héti þegn, 
hér á landi byggði 
  (Skáldhelga I,6/1–2)  

síðan frá ég að hirð í höll 
með harmi liggi. 
  (Geðraunir XI,15) 

Hárek frá ég að hvergi flýr, 
hilding gildur að rómu snýr; 
 (Gríms og Hjálmars IV,23/1–2) 

Sjóli frá eg að sækja bað 
sína dóttur þegar í stað 
  (Dínus II,12) 

Bauga Týr sté blíður og hýr á bakið á henni, 
hvassann frá ég hann hnífinn spenni, 
hans er von að merin kenni. 
  (Grettis II,10) 

Í einhverjum tilfellum má sjá að „frá ég“ og annað slíkt orðalag er notað til þess að 
útvega ljóðstaf, en þó er mun algengara að því sé skotið inn í mitt vísuorð þar sem það 

hefur í raun enga virkni aðra en að vísa til sögumanns, eins og fyrr var greint: 

Frá ég að einu fylki tveir 
feðgar stýrðu ríkir. 
  (Áns I,7/1–2) 

frá ég sig venja fleina lund 
við fráleik Andra skíða. 
  (Bósa I,34/3–4) 

frá eg þau stæði fjögur í senn 
föst á svarðar landi. 
  (Dínus IV,15) 

Frá ég þá heim með fylkir þeim 
fyrða ganga snjalla 
  (Hemings III,42/1–2) 
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Almennt fara rímnaskáldin ekki í grafgötur með það að rímurnar þeirra séu ortar eftir 
annarra sögum og að sagan sé ekki þeirra smíði: 

Æfintýrin forn ok fróð 
flytjast út með greinum. 
Hlýði þjóð, meðan hef ég upp óð 
af heiðursmanni einum! 

Söguna ætla ég seggjum tjá 
(setjist menn niður og hlýði!), 
  (Filipó I,1–2/2) 

Hefi ég það eitthvert æfintýr 
er ýta gleðja mætti; 
orðin standa skilin ok skýr, 
skorðuð fornum hætti. 
  (Konráðs I,7) 

Æfintýr vil ég auðar rein 
í orðum lengur skreyta; 
  (Konráðs II,5/1–2) 

Sannlega kom sú sögn fyrir mig 
  (Ormars I,34/1) 

Ævintýr ég inna skal 
  (Áns II,5/1) 

sagan vill þannin hljóða 
  (Vilmundar XVI,8/2) 

Skrifað var næst í skemmtan svo 
  (Skáldhelga III,7/1) 

Í sumum rímum er beinlínis vísað til þess að bækur geymi sögurnar sem ort er eftir, og 
það að sagan sé skráð á bók er jafnvel lagt að jöfnu við það að frásögnin sé sönn: 

birtir þá sem bókin tér 
  (Skáldhelga VI,50/3) 

gjörir svo bókin inna 
  (Grettis I,15/4) 

vill það bókin sanna 
  (Þrænlur VI,6/4) 

hefur svo bókin fræddan mig 
  (Skikkju III,16/2) 

hefur svo bókin greint fyrir mér 
  (Mágus III,20/4) 

fær nú þannig bókin skýrt 
  (Mágus VIII,5/4) 

Birtir hér sem bókin tér 
  (Bósa IV,20/1) 

segi eg að bókin sannar 
  (Bósa VI,9/2) 

Svo vill birta bókin frá 
  (Vilmundar XV,24/1) 

Ber hann því langt sem bókin tér 
  (Landrés I,13/1) 

Birta vill það bókin skýr 
  (Landrés II,53/1) 

bókin vill svo greina 
  (Landrés II,62/4) 

Svo hefur bókin seggjum tjáð 
  (Landrés IX,55/1) 

vill svo greina bókin mín 
  (Hemings I,20/4) 
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hefur svo bókin greint fyrir mér 
  (Hemings I,22/2) 

Blíðir hyggi bragnar að, 
hvað bókin sannar 
  (Hemings VI,3/1–2) 

Höfundur Völsungs rímna orðar þetta snyrtilega; bókin segir frá og nú hef ég ort um 
það: 

Bókin vill af borgar stærð 
birta fólki ríku, 
nú er það komið í mína mærð, 
megi þér ráða af slíku. 
  (Völsungs I,10/1–2) 

Stundum virðist skáldunum leiðast þóf í sögunum sem þeir yrkja út frá og stytta sér 
hreinlega leið: 

Eigi þarf eg andsvör þeirra öll at greina 
  (Hemings II,32/1) 

Nenni eg heldr að nefna fátt 
  (Geiplur I,15/1) 

Ég kann þar ekki að koma við fleira að sinni 
  (Vilmundar III,39/1–2) 

Stillir hefur svo marga menn, 
má ég eigi greina alla í senn 
  (Hemings I,19) 

Þar sem sagt er frá bólförum Bósa í Bósarímum virðist skáldið hreinlega veigra sér við 
því að lýsa þeim jafn ítarlega og gert er í sögunni, jafnvel þótt lýsingar sögunnar séu 
allar sveipaðar blæjum skrauthvarfa og líkingamáls. Fyrstu bólförunum lýsir skáldið í 

einungis 16 vísum og sjö sinnum tekur það fram að þetta hafi það frétt og að svona hafi 
þetta verið (Bósa IV,28–42). Þegar kemur að öðrum bólförum Bósa eru þeim gerð skil í 
fjórum vísum og þar á meðal eru þessar tvær: 

Fór svo allt um fallda brú 
og fyrra sprundið ljósa 
nema blómið snjallt það brynnir nú 
bleikum hestinum Bósa. 

Akta ég aldrei um ærna dygð 
upp gaf sprundið teita 
lá hún hjá baldri ljúfa frygð 
lystugum gjörði að veita. 
  (Bósa IX,24–25) 

Það fór semsagt allt eins fram og síðast og skáldið ætlar ekki að ræða um þær dyggðir 
sem þetta kostaði bóndadóttur. Miðað við stórfenglegar og blóðidrifnar lýsingar 
skáldsins á bardögum þeirra Bósa og Herrauðs er þetta ansi snautleg afgreiðsla á 

þessum einkennandi atriðum í Bósasögu. Ríman fellur niður áður en kemur að þriðju 
bólförum Bósa og því komst skáldið hjá því að yrkja um þetta erfiða efni í þriðja sinn. 
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Í einhverjum tilfellum segja rímnaskáld fyrir um óorðna hluti í frásögninni: 

segja mun ég það verða 
  (Völsungs I,56/2) 

og þannig trú ég að þetta færi 
  (Mágus IX,46/3) 

uggir mig hann leiki fátt 
  (Filipó V,69/4) 

mun það spyrjast síðar 
  (Klerka I,3/4) 

Frá eg að þessi fýlan rög 
  (Áns IV,36/1) 

Eflaust væri hægt að finna fleiri slík dæmi með ítarlegri samlestri við varðveittar gerðir 
þeirra sagna sem rímurnar eru ortar útaf en þetta verður látið nægja að sinni. 

Það kemur fyrir að skáldin segist skrifa, og hefur það verið nefnt sem vísbending um, 
og jafnvel sönnun þess, að rímur hafi alla tíð verið skrifaður skáldskapur: 

Herleg þjóð sem hæversk fljóð 
hendir gaman að slíku 
skrautlegt lag með skrifuðum brag 
að skemmta fólki ríku 
  (Skáldhelga IV,4) 

Sónar ljón eru sjaldan hljóð 
þar suptungs fengur er inni 
rennur af penna rósar flóð 
um rögnis ása minni. 
  (Vilmundar IV,2) 

En einnig að þau segjast ekki skrifa, sem vísar auðvitað til þess að þau séu skrifandi: 

Skrifa ég hvorki skjal né gins 
í skemmtan góðra manna 
fram skal setja meðan fræðið vinnst 
forna sögu og sanna. 
  (Ólafs A I,2) 

Skal það ekki skrifað af mér 
né skatnar góðir finna 
  (Bósa I,40/1–2) 

Höfundur Ólafsrímna af Indriða þætti ilbreiðs vill ekki skrifa neinn fíflagang heldur 
segja gamla og sanna sögu, en höfundur Bósarímna veigrar sér við því að skrifa 
Buslubæn, eins og reyndar fleira. 

En þó einhver skáld segist skrifa eru mun fleiri dæmi um að skáldin ræði um huga 
sinn og raddfæri þegar þau ræða skáldskap sinn. Munnur og tunga eru mjög gjarnan í 
forgrunni og oft eru raddfærin notuð í kenningum og þá oft með þeim hætti að þau 

séu með einhverjum hætti farvegur skáldskaparmjaðarins eða naust skáldskapar-
fleysins: 

Greina skal eg úr góma sal 
gildligt ása minni, 
  (Friðþjófs IV,1/1–2) 

Þar skal geðs úr grunna vík 
ganga Fjölnis snekkja 
  (Geðraunir I,1/1–2) 
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Dreggin tekr að dofna mér 
sú Durnir sendi fyrr af sér 
trénar helldr í tanna hver 
tungan mín við orða sker. 
  (Sigurðar fóts VI,1) 

óðar skal hér byrgjaz hof. 
  (Geðraunir V,55/4) 

Hér hef ég Grímnis góma lá 
greitt úr hyggju stræti. 
  (Lokrur III,44/3–4) 

Vil ég hið fyrsta Fjölnis staup 
flytja af þorpi ljóða 
  (Úlfhams I,1/1–2) 

 
Hugur og minni – Huginn og Muninn – eru einnig oft til umræðu í formálum og 
niðurlögum rímnanna. Mjög algengt er að skáldin smíði þá kenningar um hugann og 

nokkuð algengt er að notaðar séu kenningar sem grundvallast á að vindur sé kenndur 
tröllskessu. Slíkar kenningar byggja á þeirri skilgreiningu Snorra Sturlusonar í Eddu að 
kenningar sem spila saman vindi og tröllskessum eða öðrum yfirnáttúrulegum 

kvenverum tákni huga. Judy Quinn (2012) hefur þó sýnt fram á að sú skilgreining sé of 
þröng og eðlilegra sé, miðað við fyrirliggjandi dæmi, að álykta sem svo að 

skilgreiningin vísi til sálar eða sinnis, eða einhverskonar hughrifa og er sú skilgrening 
mun sennilegri þegar orðfæri rímnaskálda er skoðað: 

Vaxa mér í visku bý 
Viðris haukar báðir 
  (Gríms og Hjálmars I,4) 

Durnis er eg svó drykkju móðr 
dugir ei lítill orða hróðr 
utan inn ljósi Leiknar byrr 
leggist til sem áður fyrr. 
  (Sálus og Níkanórs VIII,1) 

gjörir mitt jafnan gríðar hregg 
girndar fullt at standa. 
  (Konráðs 3/3–4) 

Leiðvarar hefur mér leikið þrátt 
leyndar stríð í vindi; 
  (Konráðs 5/1–2) 

Full gjört hef ég í sinnu sal 
Sudra vænan karfa  
  (Völsungs III,43/3–4) 

Þar skal fyrst af fræða strönd 
fljóta Berlings skúta, 
  (Virgiless I,2/1–2) 

Mér kom fold í Fenju gust, 
fæ ég því varla Sónar must 
borið á loft, þó beiddi þess 
Baldur söngva Gríðar vers. 
  (Sturlaugs III,1) 

Þar skal fjórða Fjölnis vín 
af fræða byrgi renna 
  (Ormars IV,1/1–2) 

Það er því ljóst að fyrir flestum skáldunum hefur skáldskapurinn verið íþrótt hugans  
og raddfæranna frekar en pennans.  
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5. Umræða 
Það er áberandi, þegar allar þessar rímur eru skoðaðar, hve flutningurinn er ofarlega í 
huga skáldanna. Í ótalmörgum mansöngvum segjast skáldin vera að hefja upp raust 
sína fyrir áheyrendur, hvort sem þeir eru seggir, mengi, þjóð eða öld, og tileinka 

rímurnar einhverjum mætum menja hrundum. Í niðurlagsorðum rímna er algengt að 
skáldið leiði til lykta hvernig það hóf rímuna, og segist nú þurfa að leggja Fjölnis fleyi í 
naust eða að Bölverks bjór sé á þrotum, eða annað slíkt. Þá er því gjarnan hnýtt við að 

áheyrendur verði að gera sér þetta að góðu í bili. Þannig er megináhersla skáldanna því 
á að færa áheyrendum rímurnar.  

Frásagnarmáti rímnanna er greinilega mun meira í ætt við frásögn sagnamanns en 
skrifaðrar sögu. Í sífellu segir skáldið – eða kvæðamaðurinn fyrir þess hönd – við 
áheyrendur „ég er að segja sögu“, í mörgum tilfellum segir það „ég er að segja sögu sem 

mér var sögð“ og jafnvel „ég er að segja sögu sem ég þekki af bók“. Orðum er alltaf 
beint til áheyrenda, í fleirtölu. Eins og sagnaþulur er skáldið með alla söguna á valdi 
sínu og gefur í skyn hluti sem enn eiga eftir að gerast eða tekur afstöðu til þess sem 

gerist, annað hvort bókstaflega eða óbeint með orðavali og vali á kenningum þegar rætt 
er um menn og málefni. 

5.1. Eldri heimildir um flutning kvæða 
Þó það séu viðtekin sannindi að rímur hafi alltaf verið kveðnar er lítið sem ekkert vitað 

um flutning rímna á elsta skeiði þeirra. Því er ekki úr vegi að kanna eldri heimildir um 
flutning kvæða. Þegar þær heimildir eru skoðaðar verður sögnin að kveða strax til 

nokkurra trafala. Þar sem að kveða getur merkt fleira en eitt getur verið torvelt að ráða 
í nákvæmlega hvað átt er við hverju sinni og oft þarf hreinlega að álykta út frá fyrir-
liggjandi gögnum og túlka það sem sagt er. Auk merkingarinnar að kveða kvæði, sem á 

við flutning, er talað um að kveða í merkingunni að yrkja, og auk þess getur kveða þýtt 
að segja.  

Finna má heimildir um að flutningur kvæða sé kallaður „að kveða“ víða í íslensk-

um miðaldabókmenntum auk þess sem kvæði eru iðulega kynnt með orðalagi á borð 
við „eins og kveðið var“ eða „hann kvað“. Það sem er áhugavert að skoða út frá þessari 
rannsókn eru dæmi um lýsingar flutnings kvæða sem snúa að upphöfnum og jafnvel 

listrænum flutningi þeirra. Fjölmörg dæmi eru um slíkt en hér eru tínd til tvö dæmi 
þar sem ljóst er að flutningurinn skiptir höfuðmáli. 

Í Egils sögu er sagt frá því er Egill er tekinn höndum í Jórvík af mönnum Eiríks 
blóðaxar, hugsanlega eftir að hafa verið seiddur þangað af Gunnhildi konungamóður. 
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Egill afræður, þar sem hann situr í varðhaldi, að yrkja lof um Eirík og freista þess að 
vinna sér líf með því, og bjarga með því höfði sínu sem Eiríkur hyggst svipta hann. 
Þegar kemur að ögurstundu kveður Egill kvæðið fyrir Eirík og að því loknu mælti 

Eiríkur „Bezta er kvæðit fram flutt“ (Egils saga 175–195). Það er því ljóst að Eiríki líkar 
flutningurinn en ekki er jafn ljóst hvort hann skildi innihaldið því viðbrögð hans eru í 
raun fyrst og fremst við flutningnum en ekki við innihaldinu. Þetta bendir eindregið til 

þess að flutningurinn hafi á einhvern hátt verið einkennilegur eða frábrugðinn venju-
legu mæltu máli. Vissulega mætti hugsa sér að sú taktfasta hrynjandi sem er í kvæði 

Egils og áhersla þess á endarím hafi verið það sem Eiríki líkaði enda líklegt að Egill hafi 
kveðið kvæðið sköruglega og þá þannig að bragfræðileg einkenni þess hafi komið skýrt 
fram. 

Í Óttars þætti svarta er kveðskap lýst sem nokkurskonar flæði, líkt og um söng eða 
upphafinn flutning sé að ræða. Í þættinum er sagt frá því að Óttar hafði komið sér í 
ónáð með því að yrkja „mansöngsdrápu um Ástríði dóttur Ólafs Svíakonungs.“ Kon-

ungur lætur fangelsa Óttar og ætlar að láta drepa hann, en fyrst á hann að flytja kvæðið 
fyrir konungi. Sighvatur skáld, vinur Óttars laumast til hans í myrkrastofuna og ræðir 
við hann og gefur honum þau ráð að yrkja lofkvæði um konunginn og skeyta því við 

mansöngskvæðið um Ástríði. Ráð Sighvats eru: „Nú er þú hefir það kvæðið kveðið þá 
skaltu eigi láta falla kveðandina heldur skaltu þegar hefja kvæðið það er þú hefir um 

konunginn ort og kveða meðan þú mátt.“ Og þegar kemur að flutningi Óttars er 
honum lýst svo „Og er lokið var kvæðinu þá lét Óttar eigi niður falla kveðandina 
heldur hóf hann upp drápuna, þá er hann hafði ort um konunginn, en hirðmenn 

konungs kölluðu og mæltu að flímberinn skyldi þegja.“ (Flateyjarbók IV:6–7).  
Þetta bendir til þess að flutningurinn hafi verið á einhvern hátt upphafinn eða 

ólíkur venjulegu talmáli. Ef Óttar hefði mælt kvæðið af munni fram hefði flutningur 

hans líklega ekki verið kallaður „kveðandi“ og auðveldara hefði verið fyrir hirðmenn að 
stöðva flutning hans eða yfirgnæfa hann við flutninginn. 

5.1.1. Mörkun flutnings 
Flutningur dróttkvæða hefur eflaust verið markaður með einhverjum hætti, hugsanlega 

með staðsetningu flytjandans frammi fyrir höfðingja og leyfi hans til flutnings eða með 
einhverskonar formála eða ákalli til áheyrenda um að hlýða á kvæðið. Í Óttars þætti 

svarta er sagt að Óttar krjúpi fyrir kóngi áður en hann kveður, en ekkert slíkt er nefnt 
þegar Egill flytur sitt kvæði, sem var þó af sama meiði.  

Annarskonar mörkun kann einnig að hafa átt sér stað, og þá munnlega. Dæmi eru 

um að skáldin hefji kvæði sín á ákalli til áheyrenda að gefa hljóð til flutnings. Einarr 

—  —41



skálaglamm hefur kvæði sitt Velleklu með því að biðja viðtakandann, Hákon jarl 
Sigurðarson, að hlýða á kvæði sín: 

Hvgstoran bið ec heyra 
heyr iarl qvasiss dreyra 
foldar vorð afyrþa 
fiarðleggiar brim dreggiar 
  (Skj A1 122) 

Hugstóran biðk heyra, 
heyr jarl Kvasis dreyra, 
foldar vǫrð á fyrða 
fjarðleggjar brim dreggjar. 
  (Skj B1 117) 

Einarr fékk ráðgjöf um skáldskap, og þá líklega einnig um flutning, hjá Agli Skalla-
grímssyni, en eins og áður var rakið var Egill vel að sér í hvoru tveggja (Egils saga 273). 

Glúmr Geirason hafði gert hið sama í upphafserindi Gráfeldardrápu sinnar um Harald 
gráfeld þar sem hann biður um þögn og að hlýtt sé á sig: 

Hlyþi hapta beiþis 
hefk milldinga gilldi 
þvi bioþvm ver þꜹgnar 
þegna tion af fregnvm 
  (Skj A1 75) 

Hlýði, hapta beiðis, 
hefk, mildingar, gildi; 
því biðjum vér þagnar, 
þegna tjón af fregnum. 
  (Skj B1 66) 

Hér eru skáldin beinlínis að kveða sér hljóðs í upphafi kvæða sinna og varla hafa þau 
umlað þau formálsorð frammi fyrir hirðinni. Líklegra er að kveðið hafi verið við raust 

og þögn fengin í hirðinni með sköruglegum flutningi. Þessir formálar eru mjög í sama 
stíl og formálsorð rímna nema að í stað höfðingjans er komin kona eða konur (Björn 
K. Þórólfsson 1934:219).  

Þegar rætt er um flutning kvæða, um kveðandina sem ekki má láta falla niður, 
hlýtur það að benda til ákveðins flutningsmáta sem skáldin og flytjendurnir hafa 

viðhaft við flutning kvæðanna og áheyrendur hafa þekkt. Sá flutningsmáti er greinilega 
kallaður „að kveða“ og varla er langt seilst að telja að sá flutningsmáti sem má sjá glitta í 
hjá Agli og Óttari sé á einhvern hátt sambærilegur við þann flutningsmáta rímna sem 

við þekkjum enn í dag; fjarlægur forfaðir.  

5.1.2. Íslandslýsing Odds 
Í Íslandslýsingu Odds Einarssonar, Qualiscunque descriptio Islandiae, sem líklega er sett 
saman undir lok 16. aldar segir eftirfarandi um Íslendinga og tómstundir þeirra: 

Stundum draga þeir fram Íslendingasögur og lesa upp skýrri röddu klukku-
stundum saman [...] stundum kveða þeir gömul kvæði með skemmtilegu 
tónfalli. (Oddur Einarsson 1971:129) 
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Hér er greinilega verið að lýsa flutningi dróttkvæða, eddukvæða eða jafnvel rímna, enda 
höfðu rímur þá verið til í 150 ár eða svo. 

Annar hluti Íslandslýsingarinnar hefur vakið athygli þeirra sem hafa leitað að 

heimildum um tónlist og skemmtun Íslendinga fyrr á öldum: 

[...] einnig stundum til alþýðlegra dansleikja, eitthvað svipaðra þeim, sem sagt 
er tíðkist hjá fólki því, er byggir landið Ameríku. Er þá fyrst valinn einhver 
einn meðal hjúa eða annarra viðstaddra, sem gjörla hefur numið kveð-
skaparlistina og þykir betri raddmaður en hinir. Í upphafi kveður hann um 
hríð svo sem í inngangs stað með skjálfandi og á nokkurn hátt hikandi röddu 
eithvað, sem litla eða enga merkingu hefur, því yfirleitt heyrast aðeins eftir-
farandi atkvæði: ha ha ha, ho ho ho, he he, hu he, ho ha o.s.frv. og eru þau við og 
við endurtekin í sjálfu kvæðinu. En til að þessi kveðandi falli áheyrendum 
betur í geð, eru kvaddir til tveir, sem kveða undir, og þeir taka sér stöðu sinn 
við hvora hlið forsöngvarans og beita lítið eitt lægri og stöðugri röddu, dálítið í 
átt við bassa. Úr þessu verður ekki slæm samhljóman og nokkuð hugþekk 
samkveðandi. Og meðan þremenningarnir fara þannig með innganginn og eru 
að hugsa upp kvæði með einhverri merkingu til að hnýta við hann, takast hinir 
í hendur og skipa sér í hring eða velja sér ákveðinn stað tveir og tveir saman, 
þar sem þeir eru, meðan þessi dans stendur. Síðan dansa þeir þögulir af miklu 
fjöri eftir hljómfallinu og skurka því meir sem kvæðamennirnir þenja röddina, 
svo að þeir verða uppgefnir á skömmum tíma. Að þessum þætti loknum taka 
einstakir menn að kveða á víxl hóflegri kvæði og dansa hægt einnig eftir 
hljómfallinu, en eru ekki lengur kyrrir í sömu sporum, heldur ganga settlega 
og samfellt í hring, unz allir hafa lokið við kvæði sín. (ibid:129–130) 

Þetta kallast mjög á við lýsingar höfundar Sörlarímna á viðtökum við rímum hans, í 
mansöng fyrir fyrstu rímu sem fyrr var nefndur, en hljóðar svo: 

Því má ég varla vísu slá,  
veit ég það til sanns,  
þegar að rekkar rímu fá  
reyst er hún upp við dans. 

Gapa þeir upp og gumsa hart  
og geyma varla sín, 
höldar dansa harla snart, 
ef heyrist vísan mín. 
  (Sörla I,7–8) 

Höfundur Sörla rímna er mjög sennilega að lýsa samskonar samkomu og Oddur og þar 
er kvæðaskemmtun bæði söngskemmtun og dansleikur. Slíkar skemmtanir hljóta að 

hafa verið algengar enda hefði Oddur tæpast lýst henni i þaula ef svo væri ekki. 

5.2. Rímur sem efni til flutnings 
Klifun rímnaskáldanna um flutning og viðtakendur bendir auðvitað mjög eindregið til 
þess að rímurnar hafi verið ortar til flutnings. Í því ljósi er áhugavert að máta rímurnar 
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við greiningarlíkan Baumans, en þá kemur í ljós að nánast allt sem hann nefnir til 
sögunnar sem einkennandi fyrir sviðsettar munnmenntir má sjá sem almenn einkenni 
á rímum: 

• Sérstakt málfar – Skáldamál rímna – arfur dróttkvæðahefðarinnar – er upphafið 

og fjarlægt venjubundnu málfari og hefur alltaf verið það. 

• Líkingamál – Kenningar, og að einhverju leyti heiti líka, byggjast á líkingum og 

myndmáli. 

• Samstígni – Rímurnar eru ortar undir tiltölulega ströngum bragarháttum þar sem 

regla er ríkjandi og er orðfæri og bragur með þeim hætti að reglufesta er í 
forgrunni. 

• Sérstakt táknmál eða tjáning – Flutningur rímnanna hefur að líkindum alltaf verið 

upphafinn eða frábrugðinn töluðu máli, enda virðast rímur alltaf hafa verið 
kveðnar. Auk þess er það innbyggt í hina ströngu bragarhætti rímna að áherslur 
falli á sömu staði innan hverrar vísu sem skapar fasta hrynjandi í flutningi. 

• Sérstakar formúlur – Mansöngvar rímna eru uppfullir af formúlukenndu orðalagi 

þar sem skáldarmjöðurinn flýtur um allt, auk þess sem heiti og kenningar eru 
notuð með formúlukenndum hætti til þess að hefja og enda hverja rímu – ramma 
hana inn. 

• Tengsl við hefð – Hér má vísa til flutningsmáta rímnanna en einnig má nefna að 

samsetning hverrar rímu fylgir sama mynstri, með formála og niðurlagi þar sem 
kenningar um skáldskapinn eru í öndvegi. 

• Fyrirvari við flutning – Í mansöngvum rímna kemur oft fyrir að skáldið afsaki sig 

eða haldi því fram að það geti tæplega ort og sé jafnvel verst til þess fallið af öllum 
að yrkja rímurnar. Með sama hætti má gjarnan sjá skáldið kasta frá sér rímunni í 

niðurlagsorðum og gefa í skyn að það hafi ekki skilað góðu verki. 

Davíð Erlingsson ræðir ýmsa þessa þætti í umfjöllun sinni um rímur í Íslenskri 
þjóðmenningu:  

Hlutverk kenninga og heita í máli og stíl rímnanna er vitaskuld fyrst og fremst 
hafning, fjarlæging frá hversdagsræðu. Með kenningastíl verður málið 
öðruvísi, hafið yfir það hversdagslega, það verður hátíðlegt. Að því leytir togar 
þetta skáldyrðakerfi í sama streng og bragarformið sjálft með vísuorðum 
bundnum í ákveðna lengd, með stuðlasetningu og rími, um leið og það nýtist 
yrkjanda til þess að auðvelda það verk að fella frásöguefnið í formið, ná réttri 
vísuorðalengd, hrynjandi o.s.frv. (1989:352–3) 
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Eins og gefur að skilja er samspil flytjenda og viðtakenda mikilvægur þáttur í svið-
setningu og flutningi. Efni er ekki flutt í tómarúmi eða í einrúmi flytjandans heldur er 
flutningurinn opinber og frammi fyrir áheyrendum, enda má sjá að þau einkenni sem 

Bauman greinir snúa að miklu leyti að áheyrendum, væntingum þeirra, viðtökum og 
viðbrögðum. Hefð skipar þar öndvegi enda byggja sviðsettar munnmenntir af þessu 
tagi að verulegu leyti á því sem John Miles Foley kallaði immanent art –  þar sem 

undirliggjandi eða baklæg reynsla viðtakenda og flytjenda af samskonar sviðsetningu 
liggur til grundvallar mati þeirra á þeim flutningi sem fram fer (Foley 1991, cf. DuBois 

2011). 

5.3. Munnleg einkenni á rímum 
Rímurnar hafa flestar það sérkenni að innan þeirra er vettvangur fyrir skáldið að tjá sig 
óháð sögunni sem ríman segir, í formálum þeim sem eru fyrir flestum rímum. En það 

er ekki svo að sögumaðurinn haldi sig til hlés milli formála og niðurlagsorða hverrar 
rímu, síður en svo. Mjög víða má sjá „frá ég“ og „sem bókin tér“ eða annað slíkt, þar 
sem rímnatextinn gerir beinlínis ráð fyrir því að flytjandinn sé raunverulegur sögu-

maður.  
Þessi frásagnarmáti rímnanna er óvenjulegur í samhengi íslenskra miðalda-

bókmennta. Í öðrum greinum þeirra gerir sögumaður sjaldan eða aldrei vart við sig. 

Algengara er í rituðum sögum að sagt sé eitthvað í líkingu við „fer nú fram tvennum 
sögum en verður aðeins ein sögð í senn“ eða annað slíkt en sögumaður kemur sjaldan 

fram í fyrstu persónu eintölu eins og í rímunum. Helst er að líta til riddarasagna eða 
dróttkvæða þar sem slíkt orðfæri tíðkast með einhverjum hætti (Björn K. Þórólfsson 
1934:219). 

Vissulega er viðvera sögumannsins í rímunum mjög formúlukennd og virðist í 
sumum tilfellum til þess að fylla út í formið, það er að segja, að leggja til atkvæði eða 
ljóðstaf sem vantar í vísuorð. Það breytir þó ekki því að aðferðin var greinilega 

viðurkennd og mikið notuð. 
Í allmörgum tilfellum lætur sögumaður/skáld eftir sér að fella gildisdóma um það 

sem fram fer í sögunni. Stundum er það jafnvel með þeim hætti að þegar persóna er 

kynnt til sögunnar er ljóstrað upp um undirferli eða sviksemi hennar sem þó koma 
ekki fram fyrr en síðar í sögunni (ibid:220–222; Vésteinn Ólason 1978:29). Það á til að 

mynda við um lýsingar á Þrándi í Götu í Þrænlum þar sem skáldið segir Þránd ítrekað 
göldróttan sem þó er mest látið liggja að í Færeyingasögu (Ólafur Halldórsson 
1987:clxxxix). Eflaust er þetta nokkuð sem rímnaskáldin hafa ekki talið óeðlilegt að 

gera þar sem þau voru í nánast öllum tilfellum að umbreyta þekktum og vinsælum 
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sögum í rímur. Ef skáldin vissu að viðtakendur þekktu söguna og að viðkomandi 
persóna átti eftir að reynast illa var kannski engin ástæða til þess að hlífa henni eða 
forðast það að kjafta frá (cf. Foley 1991, DuBois 1996, 2011).  

5.4. Rímur sem munnlegur kveðskapur 
Þegar elstu rímur eru metnar á forsendum þriðju leiðar Bäuml um munnlegan kveð-
skap kemur fljótt í ljós að í þeim úir og grúir af vísunum í hefðina og í opinberan flutn-
ing, auk viðveru sögumanns, sem allt mega teljast einkenni á munnlegum kveðskap. 

Oft hefur verið rætt um flata persónusköpun og jafnvel útflatningu persóna þeirra 
sagna sem ort er út frá, gjarnan með því að ýkja upp ákveðna þætti í fari þeirra en 

sleppa öðrum (Björn K. Þórólfsson 1934:221, 241; Böðvar Guðmundsson 1993:342–
34). Hetjurnar verða enn meiri hetjur og skúrkarnir enn verri skúrkar (Bampi 
2012:60–61). Persónulýsingar eru mjög áþekkar milli rímna og sama orðalag mjög 

gjarnan notað. Hetjur virðast ákaflega oft læra bæði sund og tafl í æsku meðfram því að 
sveifla sverðum og jafnvel stunda burtreiðar, og er því gjarnan bætt við í rímunum þó 
það sé ekki í samsvarandi sögum. Lýsingar bardaga og siglinga eiga það til að blása út í 

rímum miðað við upprunasögurnar, en slíkar lýsingar eru oftast mjög áþekkar milli 
rímna. Bäuml bendir á að skarpir drættir og steglingar í þemum, orðfæri og persónu-
sköpun, séu einkennandi fyrir munnlegan kveðskap og á það fullkomlega við rímurnar 

(Bäuml 1984; cf. DuBois 2011).  
Rímnaskáldin yrkja með þeim hætti að þau gera ráð fyrir því að sögumaðurinn/ 

kvæðamaðurinn sé staddur frammi fyrir áheyrendum sínum og segi söguna, og beita 
við það hefðbundnu orðfæri og aðferðum sagnamannsins. Eins og Bäuml bendir á geta 
hefðbundnar aðferðir munnlegs kveðskapar skilað sér áfram inn í ritaðan kveðskap af 

sama tagi en þó með mikilvægri breytingu:  

In the case of a written text, composition and reception take place in the ab-
sence of one from the other, and to varying degrees in the absence of con-
ventions governing each. Hence each process is necessarily fictionalized by the 
other: in composition the fictional public plays a role; in reception the implied 
author and fictional narrator play a role. (1984:38–39) 

Þetta má í augljóslega sjá á rímunum og því formúlukennda orðalagi sem þar tíðkast, 
bæði um vænta áheyrendur og um meintan sögumann. Hefðin býður skáldunum að 
yrkja með þessum hætti, hvort sem um er að ræða að ort sé jafnóðum frammi fyrir 

áheyrendum eða að kveðið sé eftir minni eða af blaði.  

And in the case of reading aloud or the recitation of a memorized text, the 
expectation of the public is based on the text as a reproduction according to a 
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model. In this instance, the performer or reader is no longer the formulator of 
the text, but, by his very performance, a commentator upon it. A reading or 
memorized recitation is therefore guided by an expectation that compares it 
not only to prior readings and recitations, but to an imagined model which is 
regarded as canonical. (ibid:39) 

Þetta er í meginatriðum það sama og Bauman segir um hefðbindingu flutnings, að 

flutningur sé borinn saman við annan flutning af sama tagi til þess að meta hvort hann 
stenst samanburð og sé þar með tækur sem hluti af hefðinni (cf. Zumthor 1990:203). 

Hefðin er greinilega sterkur þáttur í iðju rímnaskáldanna og því eru afurðir þeirra 

oft mjög áþekkar á yfirborðinu. Því hefur verið haldið fram að rímur séu í raun 
skriflegar bókmenntir þar sem þær eru í flestum tilfellum ortar út frá skrifuðum 

sögum (Vésteinn Ólason 1978:29, Böðvar Guðmundsson 1993:335). Þó það kunni að 
vera rétt þá er ekki að sjá að munur sé á því, til dæmis hvernig sögumaðurinn kemur 
fram í þeim rímum sem augljóslega eru ortar út frá þekktum textum eins og Grettlu og 

Heimskringlu. Í slíkum rímum kemur „frá ég“ fyrir ekki síður en í rímum sem ortar eru 
út frá sögum sem nú eru glataðar. Í Ólafs rímu Haraldssonar sem næstum örugglega var 
ort eftir Heimskringlu eða sambærilegum texta um Stiklastaðabardaga (Vésteinn Ólason 

1983; Bampi 2012), notar Einar Gilsson „ég frá“ nokkrum sinnum, eins og hann sé í 
raun að segja söguna eins og hann heyrði hana. 

Raunar þarf ekki að efast um að rímur hafi varðveist í munnlegri geymd. Árni 

Magnússon ku hafa skrifað upp rímur eftir einhverjum heimildarmönnum sínum (Jón 
Þorkelsson 1888:116), og allt fram undir miðja 20. öld mátti finna fólk sem kunni 

rímur og gat kveðið þær fyrir safnara eins og Hallfreð Örn Eiríksson, Helgu Jóhanns-
dóttur og Jón Samsonarson, en upptökur þeirra eru varðveittar á þjóðfræðasafni 
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Hallfreður Örn Eiríksson 

1975:145). Ekki er víst að þetta fólk hafi allt kunnað rímurnar frá orði til orðs eins og 
þær eru til skráðar í handritum eða bókum en það kunni sínar útgáfur þeirra. Eflaust 
hafa einhver þeirra lært rímurnar af lestri þeirra en þó er sennilegt að margir hafi lært 

rímur af því að hlýða á þær meðan kveðskaparhefðin var lifandi í sveitum landsins. 

5.5. Uppruni og varðveisla 
Hvað varðar rímur og rímnalög eru uppi sömu álitamál og um flestan annan arf sem 
borist hefur til okkar frá fyrri tíð, um hvort um sé að ræða listform eða flutningshátt 

sem orðið hefur til og öðlast vinsældir meðal efri stétta en alþýðan hefur hermt eftir og 
gert að sínu, eða hvort um sé að ræða alþýðulist sem hefur verið hafin upp með 

einhverjum hætti til þess að efri stéttir geti gert hana að sinni. Dróttkvæði fá nafn sitt 
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af þeim vettvangi sem þau voru flutt og jafnvel ort á; innan hirða höfðingja og konunga  
þar sem kennsla í skáldskap fór fram og hann var iðkaður (cf. Guðrún Nordal 2001). 
En hátturinn og kveðskapurinn kann vel að hafa þróast meðal hagmæltra af alþýðustétt 

þó hann hafi síðar verið hafinn upp af höfðingjunum og breytt um eðli. Það sama á við 
um rímur; þær kunna að hafa þróast meðal alþýðunnar og verið lyft upp af elítunni og 
með því öðlast einhverskonar æðri stöðu eða þá að um hafi verið að ræða kveðskap efri 

stétta sem alþýðan hermdi eftir. Um það er tómt mál að tala því engin vissa er í 
sjónmáli. Rímur voru ritaðar og varðveittar af efri stéttum en eflaust ortar og kveðnar 

af skáldum og kvæðamönnum af ýmsum stéttum. 
Þau rímnahandrit sem hafa varðveist hafa án nokkurs vafa verið skrifuð fyrir 

efnafólk. Ekki hefur verið á færi almúgans að efna í slíka doðranta sem þessi handrit 

eru eða greiða skrifurum og bókagerðarmönnum fyrir að útbúa þau. En þó efnamenn 
hafi þurft til að fjármagna slíka bókagerð þýðir það ekki að skáldskapurinn hafi 
einungis verið á færi efnamanna. Margt bendir til þess að elstu varðveittu rímnahandrit 

kunni að hafa verið skrifuð til varðveislu frekar en til flutnings. Eins og Else Mundal 
veltir upp er líklegt að efni sem var fyrst og fremst ætlað til flutnings frammi fyrir 
áheyrendum, hvort sem var við einhverskonar athafnir eða til skemmtunar, eins og 

eddukvæði eða rímur, hafi verið flutt eftir minni en besti flutningur þess verið 
skrifaður á skinn til varðveislu (2010:174–5). Hallfreður Örn Eiríksson var sama 

sinnis: 

In the age of vellum when writing materials were expensive, rimur were 
probably intoned from memory, particularly before the rimur cycles became 
very lengthy. Later, when paper became common and there were more 
manuscripts in circulation, it became general practice to intone from a book. 
The appearance in the late eighteenth century of printed editions of the longer 
rimur naturally hastened this development, yet there remained, even up to the 
present century, some rimur singers who relied completely on memory. 
(1975:145) 

Þegar handrit á borð við Kollsbók (1968) eða Staðarhólsbók (1938) eru skoðuð má sjá að 

rímurnar eru skrifaðar hver á eftir annarri, oft þannig að þar sem einn rímnaflokkur 
endar á miðri síðu tekur annar flokkur við. Af því er ljóst að uppskriftum rímna hefur 
ekki verið safnað saman og þær settar saman í bók heldur hafa rímurnar verið skrifaðar 

tiltölulega samfellt. Þar með er einnig ljóst að ekki var með góðu móti hægt að taka úr 
bókunum eitt eða fleiri kver til að nota við flutning, óháð öðrum rímum. Til að mynda 
var Staðarhólsbók einhverntíman skipt í átta hluta og er sú skipting oft þannig að 

rímnaflokkur deilist á milli tveggja hluta. Því er ekki er fráleitt að álykta sem svo að 
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handrit eins og þessi hafi verið skrifuð til varðveislu, og þá fyrir heldri bændur sem 
höfðu ráð á að láta skrifa slíkt magn texta á kálfskinn. 

Rímur lengjast mjög eftir því sem á líður þróunarferli þeirra. Margar elstu rímna 

eru tiltölulega stuttar og fremur fáar rímur í hverjum flokki en síðar verða þær tröll-
auknar að vöxtum. Þetta kann að skýrast af tilkomu pappírs og auknu aðgengi að 
skriffærum í lok 16. aldar og á þeirri 17. Ef ekki þurfti að treysta á minnið og stopular 

uppskriftir var engin ástæða til að halda aftur af sér. Eftir að ritun hófst og skrifaðar 
rímur urðu algengari urðu rímur það sem kalla mætti munnlegar bókmenntir, það er að 

segja, skrifað efni sem flutt var munnlega, hvort sem var eftir minni eða af bók 
(Vésteinn Ólason 1978:29).  

Í þessari miklu bólgutíð rímnanna taka rímnaskáld upp á ýmsu sem tæpast 

tíðkaðist áður, eins og að setja sér reglur um að ekki mætti nota kenningu nema einu 
sinni í hverri rímu, eins og virtist verða metnaðarmál rímnaskálda (Davíð Erlingsson 
1987:387). Væntanlega var einfaldara að framfylgja slíkum sjálfskipuðum reglum þegar 

það sem þegar var ort hafði verið fest á blað og hægt að blaða í því, fremur en að þurfa 
að rekja sig í gegnum rímurnar með stuðningi söguþráðar og einhverra stikkorða, eins 
og líklegt er að hafi verið raunin hafi munnlegt geymd rímna tíðkast. 

5.6. „Alldri hefi eg Eddu lært“ 
Sverrir Tómasson hefur leitt að því sannfærandi rök að Skálda hin minni eða Litla 
Skálda sem gjarnan fylgdi Snorra Eddu í handritum, hafi orðið til undir lok 13. aldar 

eða í upphafi 14. aldar, og verið samtíða elstu rímum, enda kenningar rímna mjög 
teknar úr því riti (1996, cf. Heimir Pálsson 2015). Ályktanir Sverris koma vel heim og 
saman við það sem fyrr var rætt, að Ólafs ríma Haraldssonar hafi verið ort inn í hefð. 

Hafi Einar Gilsson ort rímuna uppúr 1350 er hann að líkindum að yrkja inn í hefð sem 
hafði þá tíðkast í að minnsta kosti mannsaldur.  

Augljóst er að rímnaskáldin sem ortu þær rímur sem skrifaðar voru á skinn um 

100 árum síðar voru mjög áfram um að nota hefðbundið kenningakerfi og yrkja eins og 
hefðin bauð þeim. Augljósasta dæmið um slíkt er að finna í mansöngvum Ólafs rímna 
Tryggvasonar af Indriða þætti ilbreiðs og Svöldrarbardaga, sem Finnur Jónsson kallar 

Ólafs rímur A og B í Rímnasafni I. Þeir mansöngvar eru ákaflega formúlukenndir og 
þar er keppst við að mæra skáldamjöðinn og vísa til hans með ýmsum hundheiðnum 

hætti. Hefðin virðist svo sterk að rímnaskáldið veigrar sér aldrei við að ræða um skálda-
gáfu sína sem gjöf Óðins jafnvel þótt ríman fjalli um atburði úr lífssögu Ólafs Tryggva-
sonar, mannsins sem eignaður er heiðurinn að því að kristna Norðurlönd. Hugsanlega 

má líta svo á að þar sem Ólafi Tryggvasyni er nánast lýst eins og víkingaforingja sé 
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ekki óeðlilegt að yrkja um hann rímu með samskonar umgjörð og hæfði fornaldarsögu, 
og því hafi rímnaskáldið hugsanlega verið að setja Ólaf í einhverskonar fornaldarsagna-
samhengi með þessu stílbragði. En líklegra er að rímnaskáldið hafi hreinlega verið að 

uppfylla þær kröfur sem gerðar voru til þess forms sem hann nýtti og þeirrar hefðar 
sem hann orti inní, hversu afkáranlegt sem það kann að virðast þegar vísur á borð við 
lokaerindi annarar rímu Ólafs rímna Tryggvasonar af Indriða þætti ilbreiðs eru annars 

vegar:  

Óðar smiður má engi tjá 
Ólafs prýði alla; 
hér mun Golnis góma lá 
geðs af fróni falla. 
  (Ólafs A II,37) 

Hér er óhikað rætt um hve mikla prýði Ólafur Tryggvason bar en um leið að drykkur 
Óðins sé á þrotum í sinni skáldsins. 

Oft hefur verið bent á að enginn mansöngur eða formáli er fyrir Ólafs rímu 
Haraldssonar og það jafnvel notað sem mælistika á aldur rímna, það er að segja að ef 
mansöngur er enginn eða stuttur vísi það til hás aldurs rímnaflokks. Þá er til þess að 

líta að Ólafs ríma Haraldssonar varðveittist ekki í rímnahandriti heldur í vandlega 
samsettu safnhandriti texta um Ólaf Tryggvason og Ólaf Haraldsson, fyrst og fremst 
(cf. Rowe 2005). Vel er hugsanlegt að Einar Gilsson hafi ort formála og niðurlag með 

hefðbundnum rímnahætti og nefnt skáldamjöðinn eða vísað með einhverjum slíkum 
heiðnum hætti til skáldskaparins og það ekki þótt tilhlýðilegt í skáldskap um helgan 

mann og við skráningu rímunnar í Flateyjarbók þar sem hún er skrifuð strax í kjölfar 
Geisla Einars Skúlasonar hafi það verið fellt út. Nefnt hefur verið að engin merki séu 
um að mansöngur hafi verið fyrir rímunni (Böðvar Guðmundsson 1993:337). Þó er 

augljóst af samanburði við aðrar rímur að fyrsta vísa rímunnar er algerlega með hefð-
bundnu sniði fyrstu vísu eftir formála. Til að mynda eru mjög skýr skil milli formála 
og fyrstu vísu fyrstu og þriðju og fimmtu rímu Sörlarímna og það sama má segja um 

formála fyrstu, annarar, þriðju og fimmtu rímu Völsungsrímna, en þessir tveir flokkar 
hafa verið taldir meðal elstu rímna. 

Í biblíurímum í Vísnabók Guðbrands Þorlákssonar má finna fjölda heiðinna 

kenninga um skáldamjöðinn auk þess sem formálar þeirra nefna Eddu og Eddulist, 
gjarnan að hún skuli ekki brúkuð en svo er Vestra líð eða Austra far nefnt strax í næsta 

formála eða niðurlagi og jafnvel má sjá Óðni bregða fyrir. Hefðin virðist ekki hafa leyft 
annað en að mansöngur og niðurlag hverrar rímu vísaði til goðsögunnar um uppruna 
skáldskaparins, algerlega óháð efni sjálfrar rímunnar.  
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William Cragie sagði að í síðari tíma rímum hefðu mansöngvar ekki verið til 
annars en að hanga í fornri venju (Cragie 1949:8). En greinilegt er að formálarnir, eða 
mansöngvarnir, eru greinilega einhverskonar mörkun – rammaskipti. Flytjandinn 

notar formálann til þess að undirbúa jarðveginn fyrir rímuna sem framundan er. 
Stundum eru persónuleg mál rímnaskáldsins til umræðu en í nánast öllum tilfellum er 
vísað til goðsögunnar í upphafi eða enda mansöngs, og oft hvort tveggja. Það sama á 

við um niðurlagsorð rímna. Þar er rímunni lokað, gjarnan með vísun í goðsöguna og 
oft með sambærilegum hætti og ríman var opnuð; Suðra far var dregið á flot í upphafi 

en brotnar í spón eða sekkur í lokin. Ríman er þannig römmuð inn í vísanir í 
goðsöguna. 

5.7. Munnleg hefð 
Þegar rannsóknarsaga íslenskra miðaldabókmennta er skoðuð má greina áhugavert 

misgengi hugmynda hvað varðar munnlega hefð. Talið er að bæði eddukvæði og 
dróttkvæði hafi varðveist í munnlegri geymd um aldir áður en þau voru fyrst fest á 
bókfell. Til eru dróttkvæði eftir nafngreind skáld allt aftur á 9. öld og sjaldnast eru 

bornar brigður á ættfærslu kvæðanna eða háan aldur þeirra. Snorri Sturluson virðist 
hafa lagt línurnar með áreiðanleika dróttkvæða þegar hann skrifaði Prologus 
Heimskringlu: 

Með Haraldi váru skáld ok kunna menn enn kvæði þeira ok allra konunga 
kvæði, þeira er síðan hafa verit at Nóregi, ok tǫkum vér þar mest dœmi af því, 
er sagt er í þeim kvæðum, er kveðin váru fyrir sjálfum hǫfðingjunum eða 
sonum þeira; tǫkum vér þat alt fyrir satt, er í þeim kvæðum finnsk um ferðir 
þeira eða orrostur; en þat er háttr skálda, at lofa þann mest, er þá eru þeir 
fyrir, en engi myndi þat þora, at segja sjálfum honum þau verk hans, er allir 
þeir, er heyrði, vissi, at hégómi væri ok skrǫk, ok svá sjálfr hann; þat væri þá 
háð, en eigi lof. (Heimskringla 5) 

Þessi skoðun Snorra á heimildagildi kvæðanna hefur skilað sér til okkar og drótt-

kvæðin og ættfærsla þeirra í stórum dráttum tekin trúanleg. Einhverra hluta vegna 
virðist traust fræðimanna á heimildagildi og áreiðanleika munnlegrar hefðar rýrna 
þegar kemur að öðrum textum og þar á meðal eru rímnatextar.  

Því hefur verið haldið fram um langt skeið að rímur hafi alltaf verið skrifaðar og 
að tæpast hafi verið um munnlega geymd að ræða og jafnvel að elstu rímur hafi verið 
ortar beint á skinn (Björn K. Þórólfsson 1934:16–17; Cragie 1949:16–17; Böðvar 

Guðmundsson 1993:335). Ein röksemd fyrir því að rímur hafi alltaf verið skrifaðar en 
ekki varðveist munnlega er að þær séu ortar eftir skrifuðum sögum. Varla er nokkur 
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örugg vissa fyrir því að þær rímur sem varðveittar eru í Kollsbók og Staðarhólsbók séu 
allar ortar eftir skrifuðum sögum. Sennilegt er að sögur hafi lifað í munnlegri geymd 
þrátt fyrir að þær hafi hugsanlega verið til skrifaðar einhverstaðar, og allt eins líklegt að 

þeir sem fengust við að yrkja rímur hafi heyrt söguna frá sagnamanni sem sagði hana, 
eða jafnvel að þeir hafi verið sagnamenn sjálfir og kunnað sögurnar.  

Líklegast er að rímur hafi verið undir sömu sök seldar og annað efni sem flutt var 

til skemmtunar eða afþreyingar, að einungis fáir sérhæfðir kvæðamenn, jafnvel skáldin 
sjálf, hafi kunnar rímurnar og flutt þær. Aðrir sem þannig voru innréttaðir, gátu þá 

numið rímurnar af þeim og jafnvel farið að flytja þær. Ólíklegt er að nokkur hafi 
kunnað margar rímur og óhugsandi að einhver hafi kunnað allar rímur sem til voru á 
hans tíð. Hins vegar er mjög líklegt að rímurnar hafi lifað í munnlegri geymd og tekið á 

sig ýmiskonar mynd eftir því hver flutti þær og fyrir hvaða áheyrendur. Þannig er 
sennilegt að það sem mætti kalla upphaflega rímnaflokkinn hafi kannski einungis verið 
fluttur einu sinni og svo alltaf verið í breyttri mynd í síðari flutningi. Skáldið sjálft 

hlýtur að hafa slípað til rímurnar sínar, bætt við erindum eða fellt út, lagað til í öðrum 
erindum og bætt þær og breytt eins og hentaði: 

The evidence of [Skikkjurímur in] the Stockholm manuscript suggests further 
that those who memorised rímur did so by remembering the rhyme and 
alliteration patterns of the individual stanzas — presumably in connexion with 
a series of key words linked to the plot — but without committing the stanzas 
themselves to memory. This is not recomposition in performance á la Parry 
and Lord, but it's not wholly different either. (Driscoll 1997:237) 

Eins og Driscoll nefnir hafa rímur ekki endilega verið munnlegur kveðskapur af því 
tagi sem Parry og Lord greindu meðal göslaranna á Balkanskaga en þó hafi þær verið 
munnlegur kveðskapur, í það minnsta að einhverju marki. Davíð Erlingsson var sama 

sinnis og taldi hann að kenningar og heiti hafi að einhverju leyti gegnt sambærilegu 
hlutverki og formúlur göslaranna. Davíð gekk lengra og taldi víst að allt sköpulag 

rímna hafi verið til þess fallið að hægt væri að læra rímur utanað og flytja þær: 

Að þessu leyti orka kenningar og heiti á sama hátt og formúlur í kveð-
skaparmáli skálda annars staðar, sem ortu og endurortu í flutningnum sjálfum 
með tilstyrk formúlna. 

Líta má svo á að allt formið í einu, frá bragarháttum til kenninga, sé eitt sam-
tengt minniskerfi, minnisforrit, en það verður með þjálfun í alvarlegum leik að 
voldugu tæki sem er manninum tiltækt, smanber hin alkunnu orð skáldsins 
um barnaglingur og byssusting Íslendingsins. Þau orð eru sannmæli. Hið 
mikilvægasta er þjálfunin, endurtekningin, en við hana miðlast, skapast og 
eflast einstök atriði minnisforritsins í huga þjóðar og einstaklinga. [...] 
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Hagmælska er íþrótt á sama veg og íþrótt sagnakvæðaskálda þeirra sem 
fræðimennirnir Milman Parry (1902–1935) og Albert Lord (f. 1912) rann-
sökuðu að því leyti að það er þjálfun og kunnátta í því formúlulega í mennta-
tegundinni sem er grundvöllur frammistöðunnar. (1989:352–3) 

Vissulega má ímynda sér að mögulega hafi kvæðamenn sett inn kenningar og heiti eins 
og við átti í flutningi í stað þeirra kenninga og heita sem nú eru til skrifuð í handrit. 

Þjálfun skálda og kvæðamanna hefur eflaust falist að töluverðu leyti í því að læra 
skáldamálið og eiga þannig í handraðanum ýmsar samsetningar heita og kenninga til 
þess að orða ákveðna hluti þannig að standi rétt í ljóðstöfum og að rím sé á sínum stað. 

Í Snorra Eddu eru gefin ákveðin orð sem mynda stofn kenningar, hvernig 
kenna skal. Þar eru langar skrár um hvernig kenna má karla, konur, hermenn, 
gull, vopn og orrustur. Ef áheyrandi þekkti eina slíka kenningu, þá má ætla að 
hann hafi með lítilli fyrirhöfn hugans getað ráðið í aðrar af sömu gerð þótt þær 
ættu ekki rót að rekja til goðsögulegs uppruna. Því má gera ráð fyrir að 
snemma á ferli rímnakveðskapar hafi formúlukennt tungutak af því tagi ýtt 
undir munnlega geymd þeirra og auðveldað mönnum að muna kveðskapinn. 
(Sverrir Tómasson 2005:83) 

Það er verðugt og þarft verkefni að rannsaka notkun kenninga og heita sem minnis-
kerfi, til dæmis með því að rannsaka samstöður heita og kenninga, og annað formúlu-

kennt orðalag rímnanna. Það er þó verkefni sem er of stórt fyrir þessa rannsókn. Enn 
vantar að útbúinn sé orðstöðulykill, eða concordance, fyrir rímur, en slíkt verkfæri er í 
raun grundvallarforsenda þess að hægt sé að vinna slíka rannsókn með viðunandi hætti. 

5.8. Skrift og lestur 
Ýmislegt hefur verið skrifað um læsi Íslendinga á fyrri öldum. Oft virðast þau skrif 
markast af víðtækum ályktunum út frá takmörkuðum heimildum eða óskhyggju 

höfunda frekar en af traustum gögnum. Slík skrif bera gjarnan svipmót þess tíðaranda 
sem ríkti á tímum Íslenska skólans, þegar þurfti að magna sem mest upp menntun og 
færni Íslendinga á hinni meintu gullöld til að nota sem röksemd fyrir þeim einstaka 

sagnaanda sem skilaði sér í ritun Íslendingasagna, fyrst og fremst (cf. Jón Hnefill 
Aðalsteinsson 1991, Óskar Halldórsson 1978). 

Í grein sem Einar Ól. Sveinsson birti í Skírni 1944 um læsi Íslendinga í fornöld fer 

hann vandlega yfir heimildir um ritun og lestur á Íslandi, allt frá öndverðu. Einar gerir 
nokkuð mikið úr mögulegri lestrar- og skriftarkunnáttu Íslendinga og styður það helst 
þeim rökum að prestar og undirsátar þeirra innan kirkjunnar hafi verið margir og 

flestir hafi þeir þurft að vera læsir. Allar heimildirnar sem Einar tínir til benda til þess 
að embættismannastéttin íslenska hafi verið læs og skrifandi að einhverju leyti en fátt 
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segir af almennri lestrarþekkingu almúgans. Af þessu má draga þá ályktun að lestrar-
kunnátta Íslendinga hafi í raun verið lítil, og nánast hverfandi meðal alþýðufólks, þó 
einhverjir einstaklingar í efri lögum samfélagsins hafi lært að lesa og skrifa. Einar 

dregur þó þá ályktun að bændur hafi líklega margir hverjir verið læsir og skrifandi og 
að jafnvel hafi þeir skrifað gullaldarbókmenntirnar (cf. Haraldur Bernharðsson 2002).  

Auðvitað er ekki gott að henda reiður á því hve fljótt og hve hratt alþýðumenn 

kunna að hafa lært að lesa og skrifa. Á þeim tíma sem karlar í efri stéttum og úr 
voldugustu fjölskyldum landsins tóku margir vígslur innan kirkjunnar hlýtur það að 

hafa fylgt með að þeir hafi lært að lesa og skrifa. Þó flestir í þessum hópi hafi tekið 
lægri vígslur voru þó nokkrir sem hlutu æðri vígslur og ljóst að þeir hafa allir verið 
læsir. Í þessu samhengi eru kenningar M. B. Parkes um lestrarkunnáttu á Bretlands-

eyjum á miðöldum áhugaverðar (1991). Þar gerði hann greinarmun á þrennskonar 
lestrarþekkingu: faglestri (e. professional) fræðimanna og þeirra sem fengust við ritun 
og lestur texta að staðaldri, fáguðum lestri (e. cultivated) þeirra sem gátu lesið sér til 

gagns og skemmtunar, og hagnýtum lestri (e. pragmatic) þeirra sem kunnu nóg til þess 
að geta lesið eða skrifað það sem við átti í stöðluðum viðskiptum eða formlegum 
erindum (ibid:275). Ef rannsókn Einars Ólafs á lestrarkunnáttu Íslendinga er skoðuð í 

ljósi kenninga Parkes um læsi Breta á svipuðum tíma verður ljóst að flestir þeir sem 
Einar tiltekur hljóta að hafa fallið í flokk hagnýtislæsra. Sá mikli fjöldi sem hann 

ályktar að hafi hlotið lægri vígslur og aðrir þeir sem komu með formlegum hætti að 
almennum messusöng og tíðagjörð kirkjunnar hefur líklega búið yfir þekkingu á þeim 
latnesku textum sem þeim bar að hafa þekkingu á, hvort sem þeir gátu lesið þá af bók 

eða haft þá yfir þar sem við átti. 
Þegar ritun hófst virðist hún helst hafa verið bundin við klaustur, mennta-

miðstöðvar og stórbýli. Ritföng voru dýr og langt frá því að vera aðgengileg. Mikið 

magn dýrahúða – af kindum, geitum og allra helst kálfum – þurfti til að útbúa nægt 
bókfell til að skrifa á og ólíklegt að þeir sem fáar skepnur áttu hafi leyft sér að nýta 
húðirnar í bækur frekar en í skjólfatnað og skæði. Fyrstu rituðu heimildir á íslensku 

eru dýrlingasögur, guðsorð og svo lög, sem fyrst voru skrifuð árið 1117. Það bendir til 
þess að kennimenn kirkju og dómstóla hafi verið þeir sem þurftu mest á rituðum texta 

að halda, eða jafnvel þeir einu sem þurftu raunverulega á rituðum texta að halda á þeim 
tíma. Þar af leiðandi hefur verið nokkur áhersla á að kenna þeim lestur og skrift til þess 
að geta nýtt þessi gögn. Almenn sagnaritun eða yndislestur hefur líklega ekki hvarflað 

að neinum á þessum upphafsárum lesturs og skriftar á Íslandi. Tilkoma skriftar og 
læsis var ekki samstillt átak til þess að koma ólæsri og óskrifandi þjóð til nýrra mennta 
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heldur óumflýjanlegur fylgifiskur kristni og breyttra áherslna innan dómskerfisins 
(Sverrir Tómasson 1992; cf. Quinn 2000; Hermann 2017). 

Í riti sínu Sagnaskemmtun Íslendinga gengur Hermann Pálsson mjög langt í því að 

túlka allan flutning sem upplestur af bókum (1962). Hann gengur svo langt að halda 
því fram að hin víðfræga sagnaskemmtun í brúðkaupinu á Reykhólum árið 1119 sem 
sagt er frá í Þorgils sögu og Hafliða í Sturlungu, segi í raun frá upphafi ritunar og að 

Hrómundar saga Greipssonar hafi verið fyrsta ritaða sagan. Þessi tilgáta Hermanns 
stendur á ákaflega veikum grunni og var í raun afgreidd af Hans Bekker-Nielsen í 

ritdómi um bókina í Saga Book XVI (262–264). Í bók sinni er Hermanni tíðrætt um 
þekkt lögmál munnlegrar sagnalistar, og ályktar hann út frá sínum skilningi á þeim, 
einatt í vil ritaðra sagna og gegn munnlegri geymd og munnlegri sagnaskemmtun. 

Hann segir meðal annars að „[í] munnlegri sagnalist og arfsögum er áherzla ætíð lögð á 
að breyta sem minnstu.“ (Hermann Pálsson 1962:55). Ekki þarf að lesa sér mikið til um 
munnlega sagnalist til þess að átta sig á því að fullyrðingar Hermanns eru alrangar. 

Nærtækt er að vísa til Einars Ól. Sveinssonar og umfjöllunar hans um sagnamenn í riti 
hans Um íslenskar þjóðsögur frá 1940. Hermann gaf sína bók út 1962.  

Böðvar Guðmundsson skrifar kafla um rímur í annað bindi Íslenskrar bókmennta-

sögu (1993). Umfjöllun Böðvars er ítarleg og fróðleg en einkennilegt er að sjá þar sagt 
að hugsanlega kunni rímur að hafa varðveist munnlega en þar sem ekkert sé um það 

vitað sé „fánýtt að bollaleggja um það“. Í beinu framhaldi er svo að finna bollaleggingar 
Böðvars um að kvæðamenn hafi alltaf haft rímurnar skrifaðar og til að skýra full-
kominn skort á nokkru sem rökstyður þetta er því haldið fram að rímurnar hafi eflaust 

verið skrifaðar á óvandað efni og verið kveðnar upp til agna, og því hafi ekki eitt 
einasta snifsi af þessu tagi varðveist (ibid:335). Þetta er reyndar sambærileg tilgáta og 
Torfi H. Tulinius setur fram um skort á handritum fornaldar- og riddarasagna frá elsta 

skeiði ritaldar, að þau hafi hreinlega verið lesin upp til agna. (1993:184). Það er 
áhugavert að skoða þessar tvær tilgátur saman. Í tilfelli Böðvars virðist röksemda-
færslan notuð til að gera lítið úr eða aftengja munnlega hefð og rétt eins og í tilfelli 

Torfa er hún til að fylla í það tóm sem munnleg hefð skapar í rannsóknarhefð sem er 
rígbundin við hið skrifaða orð.  

Eflaust hafa hugmyndir um fábreytni og einfaldleika hugarheims og menningar 
munnlegra samfélaga, líkt og þær sem Havelock og Ong héldu mjög á lofti, haft 
veruleg áhrif á hvernig fræðimenn tókust á við munnlega fortíð hins ritaða orðs sem 

þeir rannsökuðu. Ef afstaðan var sú að munnleg menning væri fátækleg var erfitt að fá 
það til að koma heim og saman við þann ríkulega sagnaauð sem aðgengilegur var í rit-
heimildum. 
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5.9. Sagna- og kvæðamenn 
Löngum hefur verið bent á að engin sérstök stétt sagnamanna hafi verið til á Íslandi, 
ólíkt því sem tíðkaðist til dæmis á Írlandi. Þó eru fjölmörg dæmi um förufólk sem fékk 
að dvelja á bæjum og greiddi sér leið með sagna- og kvæðamennsku. Því er sennilegt að 

það fólk sem hefði á þessum tíma kallast sagnaþulir og kvæðamenn í Evrópu hafi 
einfaldlega verið flokkað sem flakkarar og auðnuleysingjar á Íslandi. Jón Þorkelsson 
fjallar um kvæðamenn í Om digtningen på Island og segir þar frá Kvæða-Önnu sem 

lánaði Þingeyraklausti 480 pund af smjöri árið 1421 og telur hann ljóst að hún hafi 
unnið sér það inn með flutningi kvæða og sagna. Fleiri hafa áunnið sér þetta viðurnefni 

því á árabilinu 1580–90 nefnir Espólín til sögunnar þá Kvæða-Eyjólf og Kvæða-Tobba. 
(Jón Þorkelsson 1888:20). Ólafur Davíðsson vitnar til þessa og nefnir fleiri til viðbótar 
(1887:217) og hið sama gerir Bjarni Þorsteinsson (1906–9:806). Þetta bendir sterklega 

til þess að til hafi verið í það minnsta vísir að stétt kvæðamanna.  
Bestu rímnaskáldin og bestu kvæðamennirnir hafa áreiðanlega ekki alltaf komið 

úr yfirstétt. Í Grænlandsannál segir Jón lærði Guðmundsson frá því að í föruneyti 

Björns Jórsalafara (d. 1415) hafi verið „í för Einar fóstri, skáld hans og skemmtunar-
maður, er skemmta skyldi hvörn sunnudag, þriðjudag og fimmtudag, nær þeim þóktu 
skemmtunartímar vera.“ (Ólafur Halldórsson 1978:46). Þetta bendir til þess að 

einhverjir heldri menn hafi haldið skáld og/eða kvæðamenn. Hugsanlega mætti líta svo 
á að það að vera skáld eða kvæðamaður hafi verið á pari við að vera handverksmaður, og 

tæpast hafa heldri manna synir lagt sig niður við slíkt, þó eflaust hafi einhverjir þeirra 
getað ort og kveðið.  

5.10. Skráning og geymd 
Vitnisburðir um elstu rímur í handritum virðist benda til þess að í einhverjum tilfellum 

hafi verið skrifað upp eftir minni eða flutningi kvæðamanns eða skálds. Það sem Björn 
K. Þórólfsson og fleiri sem um rímur hafa fjallað hafa kallað brjálaða röð erinda kann 
allt eins að vísa til flutnings þess sem skrifarinn skrifaði upp eftir eða lærði af frekar en 

handvammir skrifaranna (Björn K. Þórólfsson 1934:314 et passim). Hugsanlega kann 
að vera um uppskriftir að ræða þar sem skrifarinn leiðréttir eftir eigin minni það sem 
hann skrifar, hafi hann kunnað rímurnar sem hann er að afrita. Varla hefur nokkur 

skrifari verið svo lélegur að hann innleiddi villur í nánast hverju erindi og skyti óvart 
inn erindum en sleppti öðrum. Slíkt er mun líklegra að gerist í munnlegri geymd en 

skriflegri. Sú var niðurstaða Matthew Driscoll: 
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On the basis of the evidence presented by the manuscripts of Skikkjurímur it 
can be said that there was a degree of instability inherent in the rímur text. In 
the process of copying, and presumably also in performance, copyists and 
kvæðamenn would not have felt themselves bound to reproduce in every 
detail the exemplars in front of them. (1997:236) 

Ekki þarf að rýna lengi í lesbrigði þau sem Finnur Jónsson tilgreinir í uppskriftum 

sínum í Rímnasafni til að fá á tilfinninguna að raunin sé sú að handritin séu ekki eigin-
legar uppskriftir einhvers forrits heldur megi líta á þau sem sjálfstæða vitnisburði um 
rímurnar (Driscoll 2010:87). Dæmi um þetta eru Geðraunir eða Hrings rímur og 

Tryggva. Þær er að finna í Kollsbók og Staðarhólsbók, Selskinnu og Stokkhólmshand-
ritinu, sumsé í stórum hluta elstu rímnahandrita. Útgáfa Finns Jónssonar á rímunum í 

Rímnasafni II er samsett úr þessum handritum og lesbrigði sem Finnur tilgreinir eru 
nánast óteljandi. Á sumum síðum uppskriftarinnar kveður svo rammt að þessu að 
fjórðungur síðunnar er notaður undir lesbrigði, jafnvel bara við fimm til sex vísur. Úr 

þeim tólf rímum flokksins sem eru sameiginlegar öllum handritum skrifar Finnur upp 
719 vísur og af þeim eru einungis 45 sem Finnur telur samhljóða í öllum handritum, 
hinar 674 vísurnar eru meira og minna ólíkar. Oft er um orðamun að ræða en í flestum 

vísum er orðamunur í fleiri en einu orði. Oft er orðalag annað, en stundum með sömu 
merkingu, og víða eru handritin alls ekki samhljóða um erindaskipan og sum handrit 
hafa aðrar vísur. Fyrsta, önnur og fjórða ríma innihalda engar vísur sem eru samhljóða í 

öllum handritum. Þrettánda ríman er einungis í tveimur handritum, Selskinnu og 
Stokkhólmshandritinu. Finnur skrifar upp 46 erindi hennar en einungis 13 þeirra telur 

hann samhljóða, og Stokkhólmshandritið inniheldur að auki fleiri vísur sem Finnur 
tilfærir neðanmáls.  

Rímur virðast því ekki alltaf hafa verið fastar í sama miðlunarformi og kunna að 

hafa flakkað milli munnlegrar og skriflegrar geymdar, og það jafnvel oftar en einu 
sinni, og að öllum líkindum er það ástæða fyrir því hve óstöðugur texti þeirra er milli 
handrita. Þarna má sjá grilla í vott af þeim breytileika sem verður í flutningi munnlegs 

texta sem Paul Zumthor kallaði la mouvance du texte (1972:171; 1990:51 et passim). 
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6. Niðurstöður 
Eiginleg sviðsetning rímnakveðskapar virðist um langan aldur fyrst og fremst hafa 
verið munnleg og meðtekin með hlustun. Fátt bendir til þess að rímur hafi verið svið-
settar frekar eða að kvæðamaðurinn hafi viðhaft eitthvert sjónarspil við flutning þeirra. 

Flutningurinn virðst oftast hafa verið til afþreyingar vinnandi fólki, hvort sem var við 
tóvinnu í baðstofum, við róður, við vaktir hákarlafæra eða við vinnu manna í verum, þó 
auðvitað kunni á einhverjum tíma að hafa tíðkast að kvæðamenn stigju með einhverjum 

hætti á stokk og flyttu rímurnar frammi fyrir áheyrendum sínum og kvæðu jafnvel 
fyrir dansi. Opinber flutningur lausavísna undir rímnaháttum er þekktur um langt 

skeið og hugsanlega kunna rímur eða mansöngvar þeirra einnig að hafa verið flutt á 
mannamótum.  

Rímur hafa eflaust alltaf verið kveðnar. Til er fjöldi dæma um það að flutningur 

eldri kvæða sé kallaður „að kveða“ og margt bendir til þess að það „að kveða“ vísi til 
upphafins flutnings eða söngs frekar en að mælt sé af munni fram. Rímurnar sjálfar 
innihalda flestar mansöng og rímnaskáldin ræða um tóna og lög og kalla rímurnar sínar 

gjarnan spil eða slag. Allt vísar þetta til tónlistarflutnings af einhverju tagi. Í Sörla-
rímum, sem gjarnan hafa verið taldar meðal allra elstu rímna, er beinlínis rætt um að 
dansað hafi verið við rímnaflutning. Engin sérstök ástæða er til þess að rengja það enda 

kemur fram í fjölmörgum rímum að rímnaskáldin segjast vera að yrkja dans. Vissulega 
getur orðið dans haft fleiri merkingar en fótamennt eina en það er ákaflega freistandi 

að túlka það sem svo að í þessu tilfelli merki dans dans. 
Ef reynt er að grafast fyrir um uppruna rímnanna með lestri þeirra sjálfra kemur 

fljótt í ljós að þær eru uppfullar af einkennum munnlegs kveðskapar. Auðvitað má 

skýra þau einkenni sem formúlukennt orðalag, eins og hefðbundið hefur verið að gera, 
en það skýrir ekki uppruna orðalagsins eða hve ríkt það hefur verið í rímunum allt frá 
öndverðu. Löngu eftir að aðgengi að skriffærum var orðið nánast almennt og ljóst að 

rímnaskáld skrifuðu niður það sem þau ortu halda þau áfram að notast við þetta sama 
orðalag. Rímnaskáld á 19. öld eru allt eins líkleg til að skjóta inn „frá ég,“ „sagan tér“ 
eða öðru slíku í erindi sín og Einar Gilsson í Ólafs rímu Haraldssonar eða þau skáld 

sem eiga rímur í Kollsbók. Eina skýringin á þessu sem má teljast nothæf er að hefðin 
hafi í öndverðu verið munnleg og ævinlega verið ætluð til flutnings og það orðalag sem 

tilheyrði þeirri hefð sem þá skapaðist hafi síðar flust yfir í ritaðar rímur. 
Eins og þau Bäuml, Foley, Finnegan og Zumthor nefna þýða munnleg einkenni á 

skrifuðum skáldskap ekki endilega að hann hafi verið munnlegur en slík einkenni 

hljóta að leiða eitthvað í ljós um uppruna og tilurð skáldskaparhefðarinnar. Vissulega 
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má kalla vísanir rímnaskáldanna til sín sjálfra ritklif en þau spretta ekki af sjálfu sér. 
Frásagnarháttur á borð við þennan tíðkast varla í neinum íslenskum miðaldabók-
menntum öðrum en riddarasögum og dróttkvæðum, auk þess sem þeim bregður fyrir í 

fornaldarsögum. Að öðru leyti virðist munnlegum einkennum þess sem kann að vera 
sprottið úr munnlegri geymd hafa verið eytt í rituðum útgáfum, eða þau deyfð 
allverulega. Hvaða skýringar má þá finna á munnlegum einkennum rímna?  

Einkenni á munnlegum flutningi og á flutningi innan rótgróinnar hefðar er að 
reglum hefðarinnar sé fylgt. Ef það er ekki gert getur það sem flutt er ekki talist hluti 

hefðarinnar. Það er einmitt það sem á við munnlegu einkennin í rímnahefðinni. Þegar 
hefðin er í mótun og fyrstu rímur ortar og fluttar var það gert munnlega og á for-
sendum munnlegrar frásagnar, enda um frásögukvæði að ræða. Þegar hefðin hafði 

skotið rótum hlutu rímur sem ortar voru að fullnægja skilyrðum hefðarinnar til þess að 
teljast tækar og það varð til þess að þegar farið var að rita rímur á bókfell og svo pappír 
fylgdu rímurnar áfram þeim hefðum sem nauðsynlegar voru til þess að nýju rímurnar 

stæðu undir nafni og ættu heima undir hatti hefðarinnar. Þessar kröfur hefðarinnar 
voru haldnar í heiðri allt til endaloka hennar öldum síðar. 

6.1. Frá munni til skinns 
Rímur og rímnakveðskapur voru lifandi hefð í íslensku samfélagi um næstum sex alda 

skeið, eftir því sem best er vitað. Meginhluta þess tímabils þekkjum við af rit-
heimildum einum, en við vitum minna um hvernig hefðinni var háttað, bæði fyrir þann 

tíma er fyrsta ríman var skráð á bókfell um 1370–90 og fram til þess tíma að farið var 
að skrá rímur á pappír. Eins og þessi rannsókn leiðir í ljós er líklegt að á fyrsta skeiði 
þróunarsögu sinnar hafi rímur verið munnlegur kveðskapur, hvort sem það hefur verið 

kveðskapur sem fluttur var eftir minni eða spunninn eftir söguþræði og formúlum. 
Um það verður aldrei hægt að komast að endanlegri niðurstöðu. 

Þegar frá líður og rímurnar eru skráðar úr munnlegri geymd breytist í rauninni 

allt. Það gerist kannski ekki á einni nóttu en það gerist þó. Þá verða til viðmið sem eru 
ritaðar heimildir um rímurnar. Þar með verður til leið – fyrir suma – að fletta upp í 
rímunum, lesa þær og skoða, og þá má geta sér þess til að smátt og smátt verði til 

pressa á kvæðamenn að flutningur þeirra standist samanburð við rituðu útgáfur 
rímnanna. Það hefur tæpast gerst strax en þegar frá líður og fleiri hafa aðgang að 

rituðum rímum hlýtur það að hafa gerst. Ritaða útgáfan verður þannig að nokkurs-
konar viðmiði – hin ósvikna útgáfa. 

Orðamunur og lesbrigði milli handrita bendir sterklega til þess að margar rímn-

anna hafi verið skrifaðar upp eftir minni eða eftir flutningi kvæðamanns. Lesbrigðin 
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sem útgefendur tilgreina eru í sumum tilfellum svo mörg að einungis örfáar vísur eru 
orðrétt eins milli handritanna, og þá er freistandi að álykta sem svo að munnleg hefð 
spili þar inn í frekar en svo víðtæk og yfirþyrmandi vanhæfni skrifaranna. 

Líklegt er að um langt skeið hafi ríkt nokkurskonar millibilsástand munnlegra og 
lesinna kvæða- og sagnaskemmtana. Eflaust hefur það skeið staðið yfir frá upphafi 
ritunar skemmtitexta og fram á 17. öld og hafa hlutföllin þá líklega verið þannig að í 

upphafi þess hafi munnleg skemmtun verið í öndvegi en skriflegar sögur í miklum 
minnihluta. Þegar komið var fram á 17. öld, þegar pappír var kominn til sögunnar, 

aðgengi að skriffærum orðið almennara og læsi útbreiddara, hefur þetta líklega snúist 
við og skrifaðar sögur hafa þá náð meiri útbreiðslu en fyrr og að einhverju leyti tekið 
við af munnlegri sagna- og kvæðaskemmtun.  

Þegar rímurnar voru festar á bókfell flutu vísanir í munnlega geymd og munn-
legan flutning með. Við skráningu munnlegra sagna var auðvelt um vik að sníða af 
útúrdúra og aukaatriði og skrifa kjarna sögunnar, en um rímur gengdi öðru máli, enda 

örðugt fyrir skrifara að endursemja efni sem margir þekktu og var rígbundið í stranga 
bragfræði rímnanna, auk þess sem hefðin bauð að orðalagið væri með þeim hætti sem 
það var.  

Í raun er fráleitt að hugsa sér að rímnaskáld hafi tekið það upp hjá sjálfu sér með 
pennann í hönd að bæta inn í kveðskap sinn ýmiskonar aukaefni, innskotssetningum 

og fullyrðingum um áheyrendur og flutning sem ekki áttu við nein raunveruleg rök að 
styðjast. Í flestum tilfellum hefði rímnaskáld auðveldlega getað fundið leiðir til þess að 
vinna sig út úr þeim vanda að vanta örfá atkvæði í vísuorð aðrar en að skjóta inn 

orðunum „frá ég“, en þó kusu þau að gera það.  
Öldum síðar er auðvelt að líta um öxl og dæma orðalag rímnanna sem tóm ritklif, 

endurtekningar og formúlukennt orðalag en það verður ekki umflúið að einhverstaðar 

hlýtur þetta orðalag að eiga sér uppruna, og niðurstaða þessarar rannsóknar er að upp-
runinn hlýtur að vera í munnlegri geymd og flutningi elstu rímna. Allt lýtur að því að 
elstu varðveittu rímur hafi verið skráðar eftir uppskriftum eftir munnlegum flutningi 

kvæðamanna sem eflaust voru í mörgum tilfellum rímnaskáldin sjálf eða kvæðamenn 
sem höfðu lært af þeim. Þó líklegt sé að rímurnar í Kollsbók og Staðarhólsbók séu eftir-

rit fyrstu uppskrifta rímnanna úr munnlegri geymd er greinilegt af orðamun og mun í 
erindaskipan rímna milli handrita að rímur hafi varðveist áfram í munnlegri geymd og 
flutningi, þrátt fyrir að þær hafi þá þegar verið festar á bókfell. 
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Viðauki — Vitnisburður rímnanna 
Hér á eftir eru allar þær rímur sem liggja til grundvallar þessari rannsókn tíundaðar og 
þau atriði sem fundust í þeim tilgreind.  

Í þessari yfirferð eru formálsorð rímna alla jafnan kallaðir formálar nema þegar ort 

er til konu eða kvenna í þeim en þá eru þau kölluð mansöngur. Gildir þá einu hvort ort 
sé beinlínis til konu eða hvort um sé að ræða almennt orðalag þess efnis að 
formálsorðin eða ríman eigi að vera ort til kvenna, jafnvel þó sagt sé að ekki sé verið að 

yrkja mansöng. Nokkur stikkorð önnur eru notuð en það tíðasta er barm sem vísar til 
þess að skáldið barmi sér. 

Nöfn dýrari bragarhátta eru að mestu höfð eftir bragfræði Sveinbjörns 
Beinteinssonar, enda eru þau bæði einfaldari og meira lýsandi en þau bragarnöfn sem 
Björn Karel og Helgi Sigurðsson nota. 

Rímurnar eru í þeirri aldursröð sem Björn Karel Þórólfsson raðaði þeim í í riti 
sínu Rímur fyrir 1600. 

Ólafs ríma Haraldssonar 
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 1–8. 

Efni: Konungasaga, af Stiklastaðaorustu. Úr Flateyjarbók. 

I – 65 erindi ferskeytt 

I: Enginn formáli.. 
I,4/2: kann ek oll at nefnna 

I,13/2: lofdungs kann ek lydi at tia 
I,14/2: hann vil ek fystann nefna 
I,27/2: þann fra ek Arnliot heita 

I,44/2: þat fra ek vndrum sætti 
I,55/2: vndrum fra ek þat gegna 

I,65: Niðurlag. 

Sörlarímur 
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 85–111. 

Efni: Fornaldarsaga, sambærilegt söguefni og í Sörla þætti í Flateyjarbók. 
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I – 30 erindi ferskeytt 

I,1–11: Formáli. Skáldskaparkenningar.  
I,4: Dicta ec ecki mansungs mal,/man eg þo kærv blida,/þui þat kann að suikia sal,/se 
ec þat afla kuida. 

I,5: Skötnnum uerdr at skemtan martt,/ef skortir ecki frædi,/sogur ok tafl ok sund 
med skartt/skogir med danz ok kuædi. 
I,6: Allter þat so listeligt,/at leikit er med prydi/sogur og tafl med songua dict,/suæfa 

strengir lydi. 
I,7: Þvi ma ek uarlla uisu sla,/ueit ec þat til sanz;/þegar at reckar rimv fa/reyst er hon 
upp vid danz. 

I,8: Gapa þeir upp og gumsa hartt/og geyma uarlla sin;/hauldar danza harlla snartt,/ef 
heyrist uisan min. 
I,9: Seggir kunna aa sliku skil,/saunn er beidzlan min;/þegar ec rausa rimv spil,/þa 

reytir hver til sin. 
I,10: Þvi uil ec ecki þeigia þratt,/þa verdr huxat fleira,/færum helldr fornan þatt,/at 

fyrdar rioda geira. 
I,11: Nu skal uæna uisu sla/og uernda ord i brag,/þviat mic fysir fremd at tia/af 
fornnra manna hag. 

I,19/1: Þar er mier sagt af Sorlla enn 
I,20/1: Sagt uar mier at Sorlle helldi 
I,26/2: segi ec þa dreingi fræga 

I,30/3–4: Niðurlag. 
I,30/4: þegnar uisu rome 

II – 39 erindi stafhent 

II: Formáli fléttaður í upphafserindi. 
II,1/2: hlyde þiod a uerka min 
II,12/2: so giorir frettinn uisan mic 

II,20/1: Þat uar mier so sanliga kenntt 
II,28/2: so fra ec letta þeira sut 

II,35/2: hefr ec frett med sönnu þat 
II,39/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 37 erindi ferskeytt 

III,1–2: Formáli. 
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III,1: Segger flytia sagnir tuær,/sinn ueg tonar huor;/holdar eru nu helzt til nær,/ef 
heyrist visan vor. 
III,2: Ek uil itra iofra enn/upp firi gumnum nefnna,/þvi skal flimtra vm forna menn/

fair mvnu þeira hefnna. 
III,4: Warlla ec skemtan uirdum kan,/ueit ec þat med mer,/Halfdan nefne ec hilmir 
þann/hann aa drottning sier. 

III,6/3: frægd og nægd ek fylkir tel 
III,15/1: Fyrdar munu þat frodir sana 

III,26/1: Rett fæ ec eigi sco reidan innt 
III,36/3: yta fra ec þar eigi laust 
III,37: Niðurlag fléttað inn í lokaerindi. 

IV – 57 erindi samhent 

IV,1/1–2: Formáli. Fram skal setia en fiorda þatt,/fyrdar hlydi uisu bratt 
IV,4/1: Sagt uar mier at Saurlli baud 

IV,15/1: Hitt skal nv firi holdum tia 
IV,18/3: þar fra ec stalit stockua martt 
IV,27/3: avll fra ec ferd at avdlings hlavt 

IV,30/3: þar fra ec harda hoggua gnott 
IV,53/1: Recka mun ec ei rædv tia 
IV,56/1: Eigi ec leingi um þat mal 

IV: Ekkert niðurlag. 

V – 38 erindi skáhent 

V,1/1–3,2/3–4: Formáli. 

V,1/3: hrausta menn bid ek heyra enn 
V,2/3–4: frem ec þar bratt en fimta þatt,/so fyrdar legi i minne. 
V,3/3: hitt hefe eg frett huor talar slett 

V,17/4: her rak til þess minne 
V,18/2: her fra ec life tyna 

V,23/4: þegnn fra ec margr hnigi 
V,37/4: Hognna get ec þat starfa 
V,38/3–4: Niðurlag. 

VI – 3 erindi samhent framhent 
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VI,1–3: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
VI,1: Time er at rima vm travsta menn,/tel ec nv uel at giordizt enn,/smidazt uida saga 
med brag,/sueitir leita tons uid lag. 

VI,2: Glamma ec fram um gumnna þiod,/greineg sueinvm uisu hliod,/greppar hreppa 
gegnlig hliod,/gæte ok bæte virdar od. 
VI,4: Fram skal glamma Fiolnes bior,/finnaz mine iafnnann stor,/þann ueg sanar þiod 

at for,/þaut sem gautar bragsmid ör. 

Völsungsrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 311–347. 

Efni: Fornaldarsaga. Völsungasaga. 

Björn Karel telur rímuna einnig orta eftir eddukvæðum(301). 

I – 64 erindi ferskeytt 

I,1: Formáli. 

I,1/1–2: Blanda skal ec firir bornnen glaud,/er beida j fyrsta sinne 
I,10/1–2: Boken uill af borgar stærd/birta folke ricv,/nu er þat komit j mina mærd,/
megi þier rada af sliku. 

I,12/1: Wissa ec eigi j verolldv fyr 
I,19/2: tel ec þat margan pretta 
I,21/1: Letrid giorir þat liost firi mier. 

I,26/3: skiolldung fra ec at skorti eigi fe 
I,26/4: skotnnum ma ev þat tina 
I,28/1: Nefna mvn ec þa Niord ok Frey 

I,35/1: Segi ec þat hellzt j Suiptungs fund 
I,37/2: lydvm uil ec þat inna 

I,49/1: Inga nefni ec Odens nid 
I,50/1: Semings get ec at avunnv vit 
I,56/2: segia mvn eg þat uerda 

I,64: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 49 erindi ferskeytt 

II,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
(II,1/1: Blandazt dregen Þridia þyck) 

—  —73



II,21/2: mier er seintt at telia 
II,21/3: greine eg hitt at göfga mægd 
II,31/1: Þesse gramr sem geintt var mier 

II,37/3: mier var sagt at milldings sprvnd 
II,49/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 43 erindi ferskeytt 

III,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
III,1/3–4: rausa ec jafnan rimv spil/ef reckar nenna at bidia 
III,43/3–4: Niðurlag: Full giortt hefi ec j sinnv sal/Sudra uænan karfa  

IV – 49 erindi ferskeytt 

IV,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
IV,1/4: at uirdar leggi j minne 

IV,25/4: get ec þat haft j minnum 
IV,30/4: segium ma ec þat inna 
IV,45/3: tonnvm fra eg at tek aa mot 

IV,49/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 45 erindi ferskeytt 

V,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

V,8/1: Hilmir fra ec þa heinar golf 
V,15/1: Leid so fram sem lioda ec nv 
V,38/4: beintt mun eg ei þat liuga 

V,41/1: Þat er mier greintt af þeira snilld 
V,43/1: Þat hefi ec frett at steinninn stor 

V,45: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
V,45/4: dreingir leggia j minni 

VI – 29 erindi ferskeytt 

VI,1/1–2: Formáli. 
VI,2/2: fra eg þat sueinen mæla 
VI,1/4: greine ec þat er þeir spialla 

VI,4/2: ræsis fra ec at nædi 
VI,5/2: Gram fra ec allvel bita 
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VI,23/4: er driugum tel ec at ongu 
VI: Ekkert niðurlag 

Lokrur   
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 290–309. 

Efni: Goðafræði. För Þórs til Útgarða-Loka.  

I – 31 erindi stafhent 

I,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,18/4: komin er þesse fregn til min 

I,31/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 49 erindi ferskeytt 

II,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

II,49/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 44 erindi ferskeytt 

III,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

III,2/1–2: Nv hefi ec giorfa Grimnes skeid/goms j lagu nauste 
III,14/1: Odlung fra ec svo ordum ueik 
III,28/1: Þvi fra ec annsa oflgann Þor 

III,44/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar: Hier hef ec Grimnes goma laa/greitt vr 
hyggjv stræte. 

IV – 21 erindi ferskeytt 

IV,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
IV,21: Niðurlag. Skáldskaparkenningar.: Ginnvngs flvtti ec goma haf/glæse meidvm 
uella./Lokrur svlv vær leggia af,/leidazt mvnv þær ella. 

Friðþjófsrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 411–450. 
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Önnur útgáfa: Sagan ock rimorna om Friðþiófr hinn frækni. Ludvig Larsson gaf út. 
Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur XXII. København, 1893. 

Efni: Fornaldarsaga. Friðþjófs saga frækna. 

I – 56 erindi ferskeytt 

I,1–5/2: Formáli. Skáldskaparkenningar. (skáli, ljóða rann) sbr. Sörlarímur 

I,1: Gomlis feng skal eg gumnum tja/greina framm af skjóma/höldar bið eg að hlýði á/
hljóða rödd, og góma. 
I,6/2: bækur þann veg skýra 

I,8/1: Helga skal eg og Hálfdan meðr 
I,10/3: blanda skal eg af Boðn og Són 
I,11/1–2: Þann veg eyk eg Þundar lið/Þorstein nefni eg hessi 

I,15/3: frétta ég Ásmund fylgdi þeim 
I,16/3–4: hoskan skal eg þann hilmis þegn/Hildings merkja að nafni 

I,18/1–2: Get eg það enn fyr göfgri drótt/greint með orða knífi 
I,19/3: fáz mun trautt að frásögn mín 
I,22/3: læt eg að þau lægiz nær 

I,36/1: Haugs-dyr frá eg að huldi steinn 
I,37/3: Angrvaðil segeg æstan grip 
I,38/1: Friðþjófr hessir fæ eg það greint 

I,47/1: Vís er eg þess að veislu þraut 
I,47/2: virðum má eg það greina 
I,55/1: Friðþjófi segig ei færi nær 

I,56: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
I,56/1: Smíðeg ei lengur fyrðum far 

I,56/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar: grípi hverr, er sýniz. 

II – 59 erindi ferskeytt 

II,1–2/2: Formáli. Skáldskaparkenningar. (ljóða kólfur losast) 

II,2/1–2: Þar skal annar Óðins lögr/af orða turni renna, 
II,3/2: hygg eg sögu að víki 
II,10/1: Fyrðar segi eg að fóru heim 

II,12/3: fyrðar segi eg að fundu þann 
II,14/3: get eg hann fyrr við falda skorð 
II,17/1: Björn frá eg telja tvíkost þann 

II,31/1–2: Við Helga segi eg hjörva sálm/Hrigur frá eg eiga vildi 
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II,35/2: lengiz við það ríma 
II,48/1: Þá frá eg hreyti hrannar dags 
II,50/2: frá eg slik orð af stilli 

II,58/3–4,59: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. (ljóða knút, tjörn, visku höll, ljóða björn) 

III – 65 erindi ferskeytt 

III,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

III,1/4: frá eg hann sjálfan stýra 
III,27/1: Björn fra eg anza branda rjóð 
III,30/2: greini eg það er eg vissa 

III,42/1: Skýri eg hitt að skjalda Þundr 
III,42/4: frá eg að drengrinn reysti 
III,44/1: Frá eg að síðan frétti jall 

III,47/1: Atla frá eg illan þegn 
III,61/1: Bráðla frá eg til borgar heim 

III,65/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 67 erindi skáhent 

IV,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

IV,1/3: ristill hlýði en rímur eg býð 
IV,2/3: Gangs frá eg spjall að greiddi jall 
IV,3/1: Svó ver mér tjáð, af synskri láð 

IV,6/3–4: greina skal eg af gomles sal/góma hvössum knífi 
IV,14/3: hratt frá eg drengr að Helga gengr 
IV,16/3: Hálfdan að frá eg hljóp í stað 

IV,26/3: öðlings menn frá eg alla i senn 
IV,38/1: Blíðlig andsvör birti eg hans 
IV,45/4: kall frá eg jafnan leggja 

IV,53/1: Fæ eg það greint, að fór hann seint 
IV,61/1: Þjóf frá eg anza orðum hans 

IV,66/1: Seima viðr frá eg settiz nirð 
IV,67: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 64 erindi ferskeytt frumframhent 

V,1–22/2: Mansöngur. Langt ástarljóð. Skáldskaparkenningar.  
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V,27/4: Þjóf frá eg slíkt tjá herra 
V,29/1: Lund frá eg grundar litt um vinn 
V,32/4: þveng, sem eg má skýra 

V,38/3: tiggi þiggr, og tel eg það, náð 
V,59/1: Góma Óma gjörðag Rín 
V,59–64: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

Ólafsrímur A (Tryggvasonar)  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 166–182. 

Efni: Konungasaga, Indriða þáttur ilbreiðs. 

I – 36 erindi ferskeytt 

I,1–3/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  

I,2: Skrifaec hvorki skial nie ginz 
i skemtan godra manna; 

fram skal setia medan frædid vinst 
forna saugu ok sanna. 
I,36/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 37 erindi ferskeytt 

II,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
II,30/3: þo fra eg valla lyktann leik 

II,37: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 32 erindi ferskeytt 

III,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

III,32: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

Úlfhams rímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 133–167. 

Önnur útgáfa: Úlfhams rímur. Aðalheiður Guðmundsdóttir gaf út. Reykjavík: Stofnun 
Árna Magnússonar á Íslandi, 2001. 

Efni: Fornaldarsaga, Úlfhamssaga. 
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I – 40 erindi ferskeytt 

I,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,1/2: flytia af þorpe lioda 
I,1/4: fram skal ec uisu bioda 

I,3/1: Greina uil ec um gaufgan mann 
I,4/1: Skal ec um dogling dickta od 
I,6/2: ec verd slikt at greina 

I,7/1: Greine eg fyrst um gofgan mann 
I,11/2: dyl ec þess eigi lydi 
I,14/1: Gumnvm uerd ec at greina fra 

I,27/3: birti ec hitt at hringa bru/hun uill feigan tiggja 
I,28/1: Sikling fra ec at sofna hlaut 
I,28/2: svo trv ec hrygden uaxe 

I,40/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
I,40/4: hier firi lydum standa 

II – 44 erindi ferskeytt 

II,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,1/3: þessu hlyde þioden hier 

II,3/1: Birta uil ec nu brognum hier 
II,44/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
II,44/4: Durnes skal hier dreggin skiott/detta ur hyggiu lade 

III – 43 erindi ferskeytt 

III,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
III,2/3–4: hæfir os firir holdum nv/hellzt at skyra þetta 

III,43/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 48 erindi ferskeytt 

IV,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

IV,1/2: lydum uil ec þat glosa 
IV,48/3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 41 erindi ferskeytt 

V,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
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V,1/4: Hier firi dreingi færa 
V,2/1: Birti ec þat firi bragnna sueit 
V,3/1: Fyrdar hafa þat frett med sann 

V,41/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
V,41/4: fliott af munne rackna 

VI – 54 erindi ferskeytt  

VI,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  
VI,54/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
VI,54/4: fyrdum lengr bæta 

Þrymlur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 278–288. 

Goðafræði. Þrymskviða. 

I – 29 erindi ferskeytt 

I: Enginn formáli 

I,1/1: Kappenn fra ec at Heimdæll het 
I,6/7: Miollnir fra ec at hamaren het 

I,29/4: Niðurlag. 

II – 23 erindi braghent 

II,1/1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,23/3: Niðurlag. 

III – 27 erindi stafhent  

III,1/1–2: Formáli: Þar skal bratt enn þridia mærd/þegna sueit af aflle færd. 
III,27: Niðurlag.  

III,27/1: Þrymlur heite þetta spil 
III,27/3: eignizt sa sem odar bidr 

Geðraunir (Hrings rímur og Tryggva) 
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 170–284. 
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Efni. Fornaldarsaga/riddarasaga. Hrings saga ok Tryggva. 

I – 52 erindi ferskeytt 

I,1–6/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

I,1/1: Þar skal geds ur grunna uik 
I,4/3–4: gledium helldr enu gaufgu uif/gamans i nyju kuædi 
I,5: Mun ec þvi ecki mansaung sla/mens af dyrum skordum,/rimum helldr um recka 

þa,/er randir skarv fordum. 
I,6/1–2: Varlla ec skemta uirdum kann/uel so ollvm like 
I,6/3: Hertrygg nefne ek hilmir þann 

I,21/3–4: so uil ec heill at satt er slikt/so skal luka þessu 
I,24/1–2: Aptur uik ec allt i senn,/eigi skal nidre liggia 
I,52/4: Niðurlag. 

II – 41 erindi ferskeytt 

II,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
II,41/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 52 erindi ferskeytt 

III,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
III,1/3–4: mig hefr beiddan menia hlöck/miukliga saman at smida 
III,52/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 69 erindi stafhent 

IV,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

IV,69: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
IV,69/3: reyfa ma þat reckum sut 

V – 55 erindi stafhent 

V,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
V,55/4: Niðurlag: Odar skal hier byrgiaz hof 

VI – 79 erindi stafhent 

VI,1: Formáli. Skáldskaparkenningar 
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VI,2/1: Greinda ec fyrri Grimnes bland 
VI,9/4: Eireck illa nefni ec hann 
VI,66/3–4: gior ec þar ecki grein upp aa/get ec þar ecki sagt i fra 

VI,79/4: Niðurlag. 

VII – 47 erindi skáhent 

VII,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

VII,47/4: Niðurlag. 

VIII – 63 erindi braghent 

VIII,1–3: Formáli. Skáldskaparkenningar. (Gunnlöð) 

VIII,2: Recka sueitir reyazt upp af reciu tolli,/holdar uerda at hnippa kolli,/Heimdælz 
þessu dryckrinn olli. 
VIII,63/3: Niðurlag. Ytar mega þar uisu roma. 

IX – 59 erindi úrkast 

IX,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Nafn rímna. 
IX,2/3: hier fer eftir anad spil 

IX,59/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

X – 54 erindi samhent 

X,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

X,15/1: Leingi fra ec þeir lottu þess 
X,53/4: herda mundi sorgar klut 
X,54/4: Niðurlag: Hier skal falla Fiolnis skeid 

XI – 59 erindi úrkast 

XI,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
XI,59: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XII – 89 erindi ferskeytt 

XII,1–17: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
XII,34/3: þegnar mattu, þad hefe ec frett 

XII,48/2: birte ec romv stranga 
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XII,53/3: sikling fra ec i sundur rak 
XII,62/3: Suein fra ec þa til Sota hio 
XII,89: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XII,89/1–2: Allt er þetta aa eina leid/ut af hjarta og munni 

XIII – 47 erindi stafhent framhent  

XIII,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus) 

XIII,13/1: Fallinn kalla ec fletiu dreing 
XIII,13/2: fretta ec rett hann beygdi keng 
XIII,14/2: i lioda siodi fæec ei talt 

XIII,18/2: ef kynne ec suinnum hrodrar mallt 
XIII,45/3–46: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 
XIII,45/3–4: kuinnum suinnum komi þat til/kuæda frædi ok litil skil 

Þrænlur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 222–273. 

Efni: Konungasaga, úr Ólafs sögu Tryggvasonar hinni mestu. Færeyingasaga. 

Vantar framaná 

II – 3 ½ erindi stafhent 

II,4/4: Niðurlag: Odrenn trv ec at verdi felldr. 

III – 59 erindi stafhent 

III: Enginn formáli 

III,3/1: Sigurdr fra ec at syndizt fridr, 
III,59/4: Niðurlag (mærðinn) 

IV – 71 erindi ferskeytt 

IV,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IV,3/2: fra ec at ytar gengu 

IV,58/4: þetta fra ec hann ræde 

V – 60 erindi stafhent 

V: Enginn formáli 
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V,29,/1: Reitena fra ek nu rista þann 
V,32/1: Garpar fra ec at giordu so 

VI – 43 erindi ferskeytt 

VI: Enginn formáli 
VI,6/4: uill þat boken sanna 
VI,43/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 36 erindi braghent 

VII: Enginn formáli 
VII,2/3: trv ec þo hætt hue leikren uegni 

VII,5/2: uelin trv ec at uirda blecke 
VII,7/2: þangad fra ec sem Þoralf miste 

[eyða] 

VIII – 44 erindi stafhent 

VIII: Enginn formáli 

VIII,2/3: sidan fra ec hann sendi mann 
VIII,44/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX – 48 erindi úrkast 

IX: Enginn formáli 
IX,48/4: Niðurlag. En þar skal standa. 

X – 34 erindi ferskeytt 

X,1/3–4: Formáli: þeira verdr at uik en/yta sogd med greinum. 
X,8/4: miog fra ec Þorhall navdgan 
X,13/3: Þorhallur fra eg þeyiv var 

X,22/1: Morgun einn fra ec mætan þa 
X: Ekkert niðurlag 

Dámustarímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 771–800. 
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Efni: Íslensk riddarasaga. Dámusta saga. 

I – 58 erindi ferskeytt 

I,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

I,1/1–2: Þaugnn giorir alldri þegnvm glavm 
I,16/2: eingen ma þat tina 
I,58/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

I,58/4: fȩrdan uænum suana 

II – 54 erindi stafhent 

II,1: Mansöngur. 

II,1/1–2: Avdþaull bad mic itr og merk/ordum skreyta konga uerk 
II,54/4: Niðurlag. 

III – 53 erindi skáhent 

III,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
III,5/1: Reckr aa, þat romar svo 
III,53: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

IV – 65 erindi ferskeytt frumframhent 

IV,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IV,23/1: Hrafnne iafnna ec hofa þeim 

IV,23/3: gestr og hestr fra ec gumna heim 
IV,65: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

Hjálmþérsrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 1–80. 

Efni: Fornaldarsaga. Hjálmþérs saga og Ölvis. 

i – 35 erindi afhent 

i,1–35: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm.  (Kappar. Venus) 
i,1/3: nv uil ec skemta skyrvm sprundum 

I – 52 erindi úrkast 
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I,1–13: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,14/1: Innga nefne ec audling þann 
I,18: So skal ec stæra Styrmis fund/uid studla fall./itran nefne ec aurfa Þund/Eirek 

iarll. 
I,24/2: sem skyrdi ec nu 
I,26/1: Spurtt hefe ec hitt at spiallda Hlin 

I,38/1: Kolgu fra ec at knorenn smygr 
I,52: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til konu. 

II – 54 erindi ferskeytt 

II,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Ort til konu.  
II,1–3: Herians megi þier hornna laa/heyra i þessu kuædi/þat mun lydum leingia þra, 
II,3/1: Þegnum fra ec at þetta kuelld 

II,54: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. (minniz hollu, fræða leid) 

III – 58 erindi ferskeytt 

III,1–2/1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

III,1/1: Adan fiell uit fræda land 
III,10/1: Skatnar fra ec at skildu þar 

III,11/1: Sigurdr fra ec at bydur bratt 
III,48/1: Þvi fra ec iata þorna Gaut 
III,57–58: Niðurlag fléttað inn í lokaerindi. Skáldskaparkenningar. 

IV – 53 erindi ferskeytt 

IV,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
IV,1/1: Hér skal færa fyrdum bratt/Fiolnes uin hit mtæta 

IV,33/1: Bodarnir trv ec a birtings holl/bratt i homRum þiote 
IV,40/4: birte ec uisu mina. 
IV,53/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar: Seggium huerfr sonar bland/um sinn fra 

odar nausti 

V – 41 erindi ferskeytt 

V,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. (hyggju hus) 

V,41: Niðurlag. Skáldskaparkenningar: enda ec þannenn odar ton 
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VI – 40 erindi braghent 

VI.1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VI,1: Seggium fære ec setta spil og sonar uin,/bragnna sueit ok bauga lin/biortuzt 
hlyde odi min. 

VI,6/1: Haurdr fra ec at hoskan gladdi hialma Gaut 
VI,14/2–3: Havrdr trv ec harlla fliott/hreysti uinne aa þessare nott 
VI,17/2: þegnum uil ec nu þetta tia 

VI,18/1: Sterkliga fra ec at studdi þennan stala briot 
VI,27/1: Sidan fra ec hann sundra þetta siklings naut 
VI,40/3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 51 erindi stafhent 

VII: Enginn mansöngur 
VII,50/4: stockua fra ec þa hialta uond 

VII,51/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII – 55 erindi skáhent 

VIII,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

VIII,1/2: ytum uerdr at færa 
VIII,1/4: biortuzt hlyde kæra 
VIII,55: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII,55/2: fyrdar leggi i minne 

IX – 78 erindi ferskeytt 

IX,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (hyggju lande) 

IX,1/3: hlydi þiod aa horna lut 
IX,2/2: uerd ec slikt at skyra 
IX,3/1: Fra ec at Hialmþer flutte heim 

IX,26/1–2: Geimir fra ec at gleypti þar/garpa Hialmþers alla 
IX,41/2: holdum uil ec þat greina 

IX,46/1: Siga fra ec med sorg og þraut/suefn at audar lundi 
IX,51/2: skal ec þat ytum inna 
IX,52/2: fra ef þat sid at kuelldi 

IX,53/3: seggia fra ec at sueitin sniöll 
IX,61/2: ok eigi fra ec kenna 
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IX,72/1: Suella fra ec med suerda kund 
IX,77/1: Þad fra ec budlvng bioda af ser 
IX,78/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

X – 53 erindi ferskeytt 

X,1–10: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Fólgið nafn, Hugur: falu vindi) 
X,4/3: skal ec þvi greina gorpvm nafn 

X,6/3: þar megu reckar Rognis mey 
X,10/2: þegnum skemtan ueita 
X,14/2: seggium uerd ec inna 

X,18/3: hundrat fra ec at bragna bar 
X,20/2: þetta verd ec inna 
X,22/4: engan fra ec þat meina 

X,53: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til konu. Barm. 

XI – 57 erindi ferskeytt  

XI,1: Mansöngur. 

XI,1: Giarnna uillda ec gammna fru/og gledia Rikan suanna/lyse þiod med liodum nu/
listir fornra manna. 

XI,7/4: seggium uil ec þat inna 
XI,54/2–57: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
XI,54/3: Uidris bior i uisku holl 

XI,57/3: gripe huer sem girnnezt aa 

Blávus rímur ok Viktórs 
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 604–684. 

Efni: Íslensk riddarasaga. Viktors saga ok Blávus. 

I – 62 erindi ferskeytt 

I,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,9/2: þat uil ec ytum skyra 
I,26/2: uirdar leggi i minne 

I,45/1: Giorlla fra ec at Viktor ueit 
I,48/3: þat má spyria spiallda ey/at spardi huorki deyia 
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I,62/3–4: Niðurlag. 

II – 47 erindi ferskeytt 

II,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

II,10/2: fra ec hann Vilhialm heita 
II,17/3: kued eg hann huorki konv ne barn/kunna strid at ueita 
II,47/3–4: Niðurlag.Skáldskaparkenningar. 

III – 45 erindi ferskeytt 

III,1: Mansöngur. 
III,45/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 58 erindi braghent 

IV,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. Barm. 
IV,2/2: blodit tru ec ur benium helli 

IV,19/1: Stillir fra ec at stockr i lopt með stalit hreina 
IV,58: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. (þrætu land) 

V – 48 erindi stafhent 

V,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
V,37/2: mun þar uaxa braugden klok 
V,48: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 57 erindi stafhent 

VI,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. Barm. 
VI,15/1: Skeggkarll fra ec at skyrdi þa 

VI,57/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 50 erindi ferskeytt 

VII: Enginn formáli. 

VII,50/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII – 48 erindi stuðlafall 

VIII,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar.  
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VIII,39/3: fra ec þa ecki gullit spartt 
VIII,48/2: Ytum uerdur aa odi daul 
VIII,48/2–3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX – 82 erindi skáhent 

IX,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IX,1/3: Heyri fríð á hróðrar smíð 

IX,16/2: kveð eg svó orðum víkja 
IX,60/2: svanni trúeg því ráði 
IX/81–81: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX,82: að honum megið búa 

X – 51 erindi samhent 

X,1–3: Formáli. Barm.  

X,51/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XI – 68 erindi braghent 

XI,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

XI,68/2–3: Niðurlag. 

XII – 61 erindi stikluvik þríhent 

XII,1–6: Mansöngur. Barm. 

XII,3/4: vekja sveitunum dauðan heim 
XII,7/1: Fell þar niður fræða skrá 
XII,60–61: Niðurlag. Ort til kvenna. 

XII,60: Hvórt er betur brǫgnum vart/þeim bjóða þǫgn eðr veita,/allan vetur út só 
hart/eða þeim betur kennir mart. 
XII,61/3: nú vill réna raustin mér 

Jóns rímur leiksveins  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 825–841. 

Efni: Íslensk riddarasaga. Jóns saga leiksveins eða Jóns saga leikara 

I – 58 erindi ferskeytt 
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I,1–14: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  
I,37/2: það vil ef fyrdum skýra 
I,58/3–4: Niðurlag fléttað inn í lokaerindi. 

II – 43 erindi ferskeytt 

II,1: Formáli.  
II,21/1: Svó frá eg brúði bregða viðr 

II,43: Niðurlag. 

III – 39 erindi ferskeytt 

III,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

III,2/3: Tek ef þar upp er fylkir fór 
III,11/2: fæ eg það diktað valla 
III,39: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

Virgilessrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 843–858. 

Efni: Fábilja. 

I – 53 erindi ferskeytt 

I,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (fræða strönd) 

I,3/1–2: Vandað hefr eg Vestra skeið/og valið í gjǫrvǫll efni 
I,6/3: eg vil inna ævintýr 
I,14/2: bæði frá eg þau greina 

I,25/3: þá er mér næst ef nægiz þraut 
I,32/3–4: bǫlva munda eg bauga Hlǫkk/ef biða eg slikt af kvendi 

I,43/4: við frá eg bregða svanna 
I,53/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 49 erindi ferskeytt 

II,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,1/1: Áðan fell við óðar lǫnd 
II,2/1–2: Sagt var mér að sveigar grund/svipti garpinn náðum 

II,3/3: það fæ eg ei fyrir gumnum greint 
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II,7/3: inna verð eg ýtum frá 
II,23/2: mun eg hans orð að tína 
II,49: Niðurlag. Nafn rímu. Skáldskaparkenningar.  

II,49/2: kappa gjǫrði teita 

Ólafsrímur B (Tryggvasonar)  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 185–212. 

Efni: Konungasaga, af Svöldrarbardaga. 

I – 35 erindi ferskeytt 

I,1/1: Formáli: Hef eg þar od er ut af Nid/Olafs hermenn hallda; 

I,35: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
I,35/1-2: Ber eg ei virtur Vidris fullz/virdum leingr ad sinne 

II – 33 erindi ferskeytt 

II,1/1–2: Formáli: Þar skal Vidris varra gnat/virda sveitum skyra 
II,33: Niðurlag. Skáldskaparkenningar: Svo skal binda Baulverks mein/basti þrungnis 
moda/medan ec stære stefia flein/med stælltum hamri hlioda. 

III – 33 erindi skáhent 

III,1/1–3: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
III,1/1-2: Af þagnar leid en þridja skeid/þar mun verda ad skrida 

III,33: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 34 erindi stafhent oddhent síðframhent 

IV,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. Barm. 

IV,34: Niðurlag: Skáldskaparkenningar. 
IV,34/3–4: Sudra far vid Sonar mar/sætan bæti hliodum þar. 

V – 35 erindi stafhent framhent 

V,1-2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
V,1/3–4: Sennings renni hid fimmta flaust/flyggiar glygs um lioda naust. 
V,17/3: rett hefi ec frett at romu bra 

V,31/3: riett hef eg frett af fylki þeim 
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V,35: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
V,35: Vil eg þar skiliaz skemtan vidr/sirdum virdum halldiz fridr,/bragnings vagna 
vegr ok valld/veitiz sveit um allann alldur. 

Gríms rímur ok Hjálmars  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 114–131. 

Efni: Fornaldarsaga, kappasaga. 

I – 41 erindi ferskeytt 

I,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Hugur/minni) 

I,11/1: Eirek nefni ec itrann iarll 
I,31/4: Trausta fra ec hann heita 
I,36/4: sterka fra ec þa alla 

I,41/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar: hier mvn gorpum Gonles leir/goms af 
barme falla 

II – 35 erindi stafhent 

II,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,1/3: klockt mun uerda kuæda slag 

II,3/4: Hialmar trvek at rede þeim 
II,20/1: Hialmar spyr ec heygdan þar 
II,20/4: svo fra ec lyctaz þeira fund 

II,35: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 30 erindi braghent 

III,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar.  

III,1/3: vilie þier nockut bjorenn þenna? 
III,2/3: fyrda sueit ef hlyda uilldi 
III,19/1: Grunda nefni ec garpen þann er geysti hilldi 

III,30/4: Niðurlag: falla læt ec at sinne kuædi 

IV – 32 erindi stafhent framhent 

IV,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

IV,1/1: Arfe hvarf ec Aurnes fra 
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IV,1/4: hlyde lydr ok þyduz fru 
IV,23/1: Harec fra ec at huerfi flyr 
IV,31–32: Niðurlag. Ort til konu.  

Rímur af Sigurði fót 
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 288–324. 

Efni: Íslensk riddarasaga. 

I – 51 erindi ferskeytt 

I,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

I,2/2: vil ec hans heiti greina 
I,7/2: stillir fra ec þat kunna 
I,13/1: Sidan fra eg at reistu rann 

I,20/1: Þar skal ec leggia um loka Na 
I,22/4: af seggium fra eg hann bæri 

I,27/1: Þeingill fra ec þagdi um stund 
I,51/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 37 erindi ferskeytt 

II,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Fólgið nafn. 
II,3/1: Þar sem huarf ec fyrri fra 
II,9/2: fra ec þat, sid at kuelldi 

II,37/3–4: Niðurlag. 

III – 47 erindi ferskeytt 

III,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
III,25/1: Sigurd fra ec at suaradi gladr 
III,40/1: Lofdung fra ec i leyni uog 

III,47: Niðurlag. 

IV – 60 erindi stafhent 

IV,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

IV,11/2: komin er þessi sogn firi mic 
IV,12/2: þeygi fra ec þeir kendu hann 
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IV,60/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Seggium huerfr Herians uin. 

V – 36 erindi braghent 

V,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

V,32/1: Wm sidir fra ec at seggir urdu sottir badir 
V,36: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. (minniss landi) 
V,36/1: Wirdum seie ec ueislu upp af Uidris blanndi 

VI – 50 erindi samhent 

VI,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (munnur) 
VI,13/3: stillir fra ec at stalit byr 

VI,17/1: Reidan fra ec at reyndi mest 
VI,18/3: dauglings fra ec at dugdu rad 
VI,24/3: aa hialmum fra ec at glumdi griot 

VI,27/3: brynian fra ec firi brandi skarst 
VI,35/1: Dreingi fra ec at drogu bratt 
VI,48–50: Niðurlag. Ort til konu. Skáldskaparkenningar.  

VI,50/4: þegna gripi huer sem maa 

Sálus rímur ok Níkanórs  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 687–769. 

Efni: Íslensk riddarasaga. Sáulus saga ok Níkanor. 

I – 51 erindi ferskeytt 

I,1–3: Mansöngur. Barm. 
I,9/1–2: Medan at innizt æuentyr/ytar bid ec at hlyde 

I,36/4: eigi fra ec ueizlu þyrre 
I,42/3: þaa fra ec æsazt audlings bur 
I,51/2–3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

I,51/4: uerda myrgins bida 

II – 37 erindi ferskeytt 

II,1–3: Formáli. Barm. (Venus) 
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II,3: Gladr skal ec þott gullhrings skord/giore mier eingi at sinna/medan ec kued þau 
keski ord/af katri ferd at inna. 
II,36/2: keisaren fra ec þui uallda 

II,371: Huergi fra ec en mykla mug 
II,37/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
II,37/3–4: þui mvn uerda dreingivm driug 

III – 53 erindi ferskeytt 

III: Enginn formáli. 
III,32/3: nv mun sagt af seggivm þeim 

III,53/1–2: Ber ec eigi leingr bruggat uin/brognvm fyst at sinne 
III,53: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 89 erindi skáhent 

IV,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 
IV,8/3–4: ʀaddar streingr ok Rognnis feingr/ʀymr, en folkid þagnne 
IV,10/3: vil ec at fliod ok veglig þiod 

IV,16/3: inna þá sem ec mun tia 
IV,71/1: Aungum þa sem ec mvn tia 

IV,89/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 51 erindi samhent 

V,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
V,51/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 42 erindi samhent oddhent 

VI,1: Formáli. 
VI,1: Frændi minn i sietta sinn/svo skal hugga kumpan þinn,/þioden suinn nemi þat 

er ec uinn/þegar oc setti heyrnn uid kinn. 
VI,23/1: Saulus ma ec segia fra 

VI,23/2: slikt uerdr all fyrir ytvm tia 
VI,42/3–4: Niðurlag. 

VII – 72 erindi stafhent 

VII,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
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VII,41/1: Myrkti af nátt, mun ek ýtum tjá 
VII,68/4: einkar frá ek hann klæðaz skjótt 
VII,72: þjóðin leggi á vísu dóm 

VII,72: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII – 45 erindi stafhent 

VIII,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (hugur) 

VIII,15/3: síðan frá ek at svæfði þjóð 
VIII,12/2: eigi frá ek at útboð þyrri 
VIII,28/2: þorpit frá ek at þegnar brendu 

VIII,45/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX – 46 erindi braghent 

IX,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

IX,12/2: eigi frá ek at útboð þyrri 
IX,28/2: þorpið frá ek at þegnar brendu 
IX: Ekkert niðurlag. 

 

X – 66 erindi ferskeytt 

X,1–3: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
X,17/1: Kóngrinn frá ek at laut við lag 
X,35/1: Þat er nú sagt, að sverðit hraut 

X,40/3: þann veg frá ek hann þjónat lét 
X,46/1: Þat er mér sagt, at Saulus feðr 
X,66: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XI – 41 erindi úrkast  

XI,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
XI,2/3–4: enn skal ganga in gamla rǫdd/yfir góðum sveinum 

XI,41/3–4: Niðurlag. 

Filipórímur eða Krítarþáttr 
Theodor Wisén gaf út. Riddararímur. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur IV. Köpenhamn, 1881: 3–61. 

Efni: Riddarasaga. 
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I – 45 erindi ferskeytt 

I,1–2: Formáli.  
I,1/1–2: Æfintýrin forn og fróð/flytjast út með greinum 

I,1/3: Hlýði þjóð, meðan hef ek upp óð  
I,2/1–2: Sǫguna ætla ek seggjum tjá/(setizt menn niðr ok hlýði!) 
I,5/3: Filipo nefni ek fleina lund 

I,7/1–2: Síðar mart í sǫgunni stendr/er sagt af garpi snjǫllum 
I,45/4: Niðurlag. 

II – 51 erindi ferskeytt 

II,1/1–2: Formáli. 
II,13/1: Mírent trú ek at mildíngs sverð 
II,45/2: skil ek þt sómi henni 

II,45/2: skil ek þat sómi henni 
II,45/4: einhverr trú ek at brenni 
II,51/3–4: Niðurlag. 

III – 56 erindi úrkast 

III,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
III,1/2: en fólkit þagni! 

III,8/3: þat hefi ek spurt, þeir spentu vóð 
III,56/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenning. 

IV – 50 erindi oddhent 

IV,1: Formáli: Hef ek þar óð, at ferðin fróð 
IV,16/3: geta skal þess, at gildig ess 
IV,50/3–4: Niðurlag. 

V – 72 erindi stafhent 

V,1/1: Formáli: Áður var þar óðrinn lestr 
V,69/4: uggir mik hann leiki fátt 

V,72/4: Niðurlag. 
V,72/4: Hafi þér nú hit fimta spil! 
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VI – 55 erindi ferskeytt 

VI,1/1: Formáli: Hvarf ek frá þar er lífit lét 
VI,1/3: dǫglíngs frá ek að dóttir grét 
VI,32/4: ei frá ek veizlu slíta 

VI,55/4: Niðurlag. 
VI,55/4: Falli bragrinn þessi! 

VII – 56 erindi samhent 

VII,1/1: Formáli: Kveða skal enn um kappa þann 
VII,1/3: Ríman hefst þar Filipó fann 
VII,22/1: Sætan frá ek að sveinninn spyrr 

VII,56/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII – 44 erindi  ferskeytt frumframhent  

VIII,1/1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

VIII,43/3–4: Endat sendizt æfintýr,/sem út er leyst með greinum 
VIII,44/2: fljóðin eignizt kvæði! 
VIII,43/3–44: Niðurlag. Nafn rímu. 

Grettisrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 43–100. 

Efni: Íslendingasaga. Grettis saga Ásmundarsonar. 

I – 47 erindi ferskeytt 

I,1–6/2: Formáli. Skáldskaparkenningar. Barm. 

I,15/4: giorir so bokin jnna 
I,37/4: vndan fra eg hann settj 
I,47/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. lyk eg aptvr lioda sal/læt eg rimv falla 

II – 59 erindi braghent 

II,1/1: Formáli. Skáldskaparkenningar. Orda val j odar sal vill nu eigi vaxa 
II,2–4: Kveðið óbeint til kvenna 

II,10/2: hvassann fra eg hann hnifenn spenni 
II,27/1: Randa Tyr fra eg foskr og skyr at reidi kenni 
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II,27/3: bauga fra eg þat lita spenni 
II,35/1: Skil eg nu þat er skalldit kvad af skrymj letra 
II,44/1: Hygg eg rett, sem hafi þier frett, at heiptar kenni 

II,59/1: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 59 erindi samhent 

III,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus) 

III,2/1: Mvn ek þvi ecki mansong sla 
III,4/4: gorpum veitti idia skraf 
III,53/2: þreyttir fra eg at væri þeir 

III,59/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Gvnnladar taki þier goma la/ganga ætla eg 
þannveg fra 

IV – 62 erindi ferskeytt 

IV,1–8/2: Mansöngur. Barm. Skáldskaparkenningar. 
IV,62/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. likar mier þo lyngjva knor/losnj j svndr 
vm tima 

V – 61 erindi ferskeytt 

V,1–6: Mansöngur. Barm. (hugarkenning) 
V,9/4: tel eg þá alla hravsta 

(V,36/1–2: Herda toku þa hrygdar klvt/hringa nornir þenna) 
V,52/2: þann ma hetiu kalla 
V,61/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. ætlig bezt at Balex nidr/bedia kaupit hneigi 

VI – 56 erindi samhent 

VI,1–5/1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
VI,56/3: tanna byrgis Tifr og Nil 

VI,56/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. taki vit henni hver sem vil 

VII – 65 erindi afhent 

VII,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

VII,3/1: Hvarf eg fra þar dreingir giordv vum dyr at ræda 
VII,7/3: sofnadr fra eg at kappinn væri 
VII,26/2: travstvm fra eg hann tocvnvm nædi 

—  —100



VII,65/2: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. hristir svndr hlioda strengi 

VIII – 69 erindi skáhent 

VIII,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm  

VIII,4/1: Brast þar odr bondinn godr 
VIII,5/4: hardliga fraeg at sagdi 
VIII,9/4: hoggvm trveg þeir mætj 

VIII,65/2: þannen fra eg þa skilia 
VIII,69/4: Niðurlag: Bragr skal þannig falla 

Geirarðsrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 473–528. 

Efni: Riddarasaga. Ortar eftir fyrri hluta Geirarðsþáttar í lengri gerð Mágussögu. 

I – 41 erindi ferskeytt 

I,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
I,1: Því eru skáldin skipuð og sett/að skulu þau eftir leita,/efla þar til orðin slétt,/

ǫðrum skemtan veita. 
I,2/1: Keisari réð, sem kann eg tjá 

I,13/3: Hávarð nefni eg hoskan jall 
I,17/1: Geta skal hins að Geirarð jall 
I,27/1: Inna vil eg þat eina stund 

I,41/3–4: Niðurlag.  
I,41/4: hǫldum truig að líki 

II – 43 erindi stafhent 

II,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,1/3: kynna verður kǫppum þat 
II,18/1: Hvatliga gekk, sem hefr eg spurt 

II,43/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 64 erindi ferskeytt 

III,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

III,28/2: bókin Lúpus nefnir 
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III,64: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 37 erindi samhent 

IV,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

IV,1/1–2: Enn mun verða óðar smiðr/eina stund meðan fólkit biðr 
IV,37/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 73 erindi ferskeytt 

V,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
V,3/2: kǫppum vil eg það bjóða 
V,6/1: Fell þar niðr inn fjórði óðr 

V,15/1: Brúði trúig að bresti lið 
V,73/3–4: Niðurlag. 

VI – 48 erindi stafhent framhent 

VI,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VI,48/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 46 erindi úrkast oddhent 

VII,1–23: Mansöngur. (Kappar) 
VII,2: Hróðrar skil má heyra til/og helzt í máta;/gullaz Bil kann gleðiligt spil/á gólfi 
að láta. 

VII,3/1–2: Gleði er slíkt með gumnum ríkt/að gamna þjóðum 
VII,23/1: Setta eg brag við sæmdarlag 
VII,46/3–4: Niðurlag. Ort til kvenna. 

VIII – 63 erindi ferskeytt 

VIII,1–6: Mansöngur. And. (Óvídíus, kappar) 
VIII,8: Skemtan mundi að skýra lengr,/ef skatnar væri hljóðir 

VIII,61–63: Niðurlag. 
VIII,61/1–2: Gjǫrla hefr eg Geirarðs þátt/glósað út um stundir 
VIII,63/4: þagna skal eg með ǫllu 
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Skáldhelgarímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 105–162. 

Efni: Íslendingasaga. Ekki til skráð en Skáldhelga er getið tvisvar í Landnámu. 

I – 56 erindi ferskeytt 

I,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
I,12/1: Helgi fra ec at hans son uar 

I,15/3: þat hefe ec frett at þar uar ueitt 
I,18/1: Kærliga fra eg at kempan skyr 
I,23/2: sorg frá eg ecke þyrri 

I,56/3–4: Niðurlag. Barm: riman hlytr at falla 

II – 65 erindi ferskeytt 

II,1–3: Mansöngur. Barm. (Venus) 

(II,30/1–2: „Yrkia skaltv vm yckra dygd/eitt hvertt snilldar frædi“) 
II,52/1: Frillu sina fra ec hann let 
II,65/3–4: Niðurlag: Hier skal bresta bragur j sundur/bid ec hann eingen kunne 

III – 53 erindi stafhent 

III,1–6: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm.  
III,6/1–2: Riman su, er ec reysta skal,/ris hun upp med sorgar tal 

III,7/1: Skrifad uar næst j skemtan so 
III,15/2: uottar þetta domrenn frekr 
III,37/1: Heriolfs nes fra ec at hiete bær 

III,47/1: Lifgiof fra eg þa launa svo 
III,50/2: eingin fra ec at þyrdi mann 
III,51/1: Hins ec fyr j hrodri gat 

III,53/4: Niðurlag: lyktazt hier id þridja spil 

IV – 48 erindi skáhent 

IV,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

IV,4: Herleg þiod sem hæfvesk fliod/hendir gaman at sliku/skrautligt lag med 
skrifudum brag/at skemta folke ricv 
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IV,5: Fell ec nidr, ef folkit bidr,/fermt af malte orda/hrodrar salld um Helga skalld,/
Herians dryck en fiorda 
IV,8/1: Iinne ec beint enn eigi seint 

IV,18/2: á kneri fra ec at naudi 
IV,20/1: Fra ec þann upp enn fula skupp 
IV,25/4: Islandz fra ec þeir miste 

IV,33/4: fra ec at skipenu lende 
IV,48: Niðurlag: Fræðið bid ec at stande 

V – 48 erindi braghent 

V,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm.  
V,3: Margr feck þar mykla gnogt af mærdar smide,/en ec feck af fallda hlide/fulla 
hond af grimmu stride. 

V,12/1: Kuinnan fra ec at kerta liosid kueika nædi 
V,34/1: Skalldid fra ec at skaparans nofnn med skynsemd bri 

V,48: Niðurlag: Ytar fra ec at jllsku dreingi ellta nædi;/hier mun eg lata fimta frædi/
falla nidr med sorg og mæde. 

VI – 56 erindi stafhent 

VI,1–4/1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
VI,2: Helldr enn j hueri kra/heyra tek ec at sagt er fra,/kuæden min, þu um kvendin 
se,/kallzar margr ok hefr firi spe. 

VI,4/1: Þar skal seldr hinn sette odr 
VI,22/2: skutan fra ec til reidv se 
VI,24/1:Tal ec eigi leingr um trollskap þann 

-VI,29/1: Vikum nv til Islandz ut 
VI,50/3: birter þa sem bokenn ter 
VI,56: Niðurlag: Þagnni bragur enn stande letr 

VII – 58 erindi ferskeytt 

VII,1–6: Mansöngur. Barm. 
VII,6/3: aa medan þat innizt auma spil 

VII,15/1: Þeygi kann eg þeira ord 
VII,16/3: eingen trv ev at yndis grein 
VII,31/3: get ec aa medan at glædzt hefr elldvr 
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VII,41/3: Hallueig fra ec at heti su 
VII,56/1: Þott ec segi af sare þra 
VII,56/3: ollum verdi er inni ec fra 

VII,56–58: Niðurlag. (Jesús) 

Griplur (Hrómundar rímur Greipssonar)  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 351–408. 

Fornaldarsaga. Hrómundar saga Greipssonar. 

I – 67 erindi ferskeytt 

I,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus) 

I,8/3–4: færum heldur fyrðum dans/af fróðum sagnagreinum 
I,22/4: báða kalla eg arga 
I,24/2: valla trú eg að fyndi 

I,41/2: — höldum vil eg það glósa — 
I,42/4: – get eg hun sljóvgiz aldri. 
I,50/1: Gripsson frá eg að gengi hratt 

I,58/1: Berserk frá eg i brodda dögg 
I,59/1: Kappans frá eg að kylfuslag 

I,67/3–4: Niðurlag (fræði) 

II – 62 erindi braghent framhent 

II,1–6: Mansöngur. 
II,62/3: Niðurlag. 

III – 64 erindi ferskeytt 

III,1–3/2: Mansöngur. 
III,21/1: Seggrinn frá eg að sæmdar-trauðr 

III,64/1: Brögnum frá eg að burgeis traustr 
III,64/4: Niðurlag. 

IV – 64 erindi stafhent 

IV,1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IV,1/2–: fagra málið niðri lá;/því er mér trautt um tóna dans 
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IV,64/3–4: Niðurlag: Nú má hverr, er heyrir til,/hafa að sér ið fjórða spil. 

V – 51 erindi oddhent 

V,1–3/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar 

V,2/3–4: hinner ær, sem ekki slær/alls kyns dansa fríða. 
V,51/2: frá eg að ekki vinni 
V,51/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 58 erindi ferskeytt 

VI,1–6: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VI,30/1: Frá eg að kæmi fylkis til 

VI,35/4: sverðin trú eg þeir rjóði 
VI,57–58: Niðurlag. Ort til kvenna. Barm. 

Herburtsrímur eða Herburtsþáttr 
Theodor Wisén gaf út. Riddararímur. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur IV. Köpenhamn, 1881: 65–88. 

Efni: Riddarasaga. 

I – 32 erindi ferskeytt 

I,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,32/3–4: Niðurlag. 

II – 39 erindi skáhent 

II,1–6: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm.  
II,39: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 46 erindi stafhent 

III,1–3: Mansöngur. Barm. Skáldskaparkenningar. (Venus)  
III,46: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 48 erindi ferskeytt 

IV,1–5: Mansöngur. Barm. (Venus) 
IV,48: Niðurlag. Nafn rímu. Skáldskaparkenningar. 

IV,48/4: hafi þeir hróðr sem vilja! 
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Geiplur 
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 357–390. 

Riddarasaga. Eftir sjöunda þætti Karlamagnússögu, Jórsalaferð Karlamagnúss. 

I – 55 erindi ferskeytt 

I,1–5/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus) 

I,2/2: kvinnum dikt að vanda 
I,3/2: vildeg brúðum inna 
I,5/2: bjóða skemmtan höldum 

I,15/1: Nenni eg heldr að nefna fátt 
I,16/1: Það skal inna, er út í Frans 
I,55/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til konu. 

II –  50 erindi ferskeytt 

II,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
II,1/1–2: Gumner kveða að gamni sér/og gleðja unga sæti/þegar er harmr í hjarta mér/

er heyri eg þess kyns læti 
II,3/4: get eg ei valdið hljóðum 

II,50/3–4: Niðurlag. 

III – 68 erindi stafhent 

III,1–2: Mansöngur. 
III,68/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 58 erindi samhent 

IV,1–2: Mansöngur. Ort til konu. Skáldskaparkenningar. (hugur) 
IV,3/1: Kom þar næst í kvæða part 

IV,50/1: Skjöldung frá eg að skýr og mætr 
IV,58/4: Niðurlag. Nafn rímnanna. 

Landrésrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 392–471. 

Riddarasaga. Úr Karlamagnússögu (B gerð), Ólífar þáttur og Landrésar. 
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I – 33 erindi ferskeytt 

I,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
I,6/1–2: Færa uerdr Fiolnes uin/fridum menia lundum 

I,7/1–2: Vtan ur londum ec nam slikt/æuentyr at fretta 
I,12/2: fyrdum uil ec þat inna 
I,13/1: Ber hann þui langt sem boken tier 

I,16/2: uil ec þat höldum greina 
I,33/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 103 erindi ferskeytt 

II,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
II,3/2: þo garpar mic þess beidi 
II,4/2: koppum slikt at bjoda 

II,4/3: æ uerd ec þo annat spil 
II,5/2: lengi frá eg að sæte 
II,15/1: Sidan fra eg sinne holl 

II,18/3: fegri er miclu en fæ ec þat sagt 
II,33/3: seggir fra ec þa sæe fliod 

II,36/1: Sidan fra ec þeir settv aa beck 
II,37/3: reiknna ec ecki i Rognnis lá 
II,42/1: Listugan fra ec þa laufa Þund 

II,43/1: Get ec fra hoskum hringa Þrott 
II,49/1: Brvdar fra ec at bættiz mein 
II,51/2: skatnna fra ec þat kæta 

II,53/1: Birta uill þat bokin skyr 
II,55/1: Skyra mun ec þar skotnnum fra 
II,62/4: boken uill suo greina 

II,74/1: Kauden fra ec at kęmi þar 
II,103/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar:: Vestra baten vinzt eigi lengr/virdum 

meir at smida 

III – 90 erindi úrkast oddhent 

III,1–3: Mansöngur. Barm.  
III,1/4: firi gumnum hier 
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III,15/3: get ec þess til, so greine spil 
III,79,/1: Ek birte ei meir en biugguzt þeir/burt at rida 
III,87/2: ec fretti hins blida 

III,90/3–4: Niðurlag. 

IV – 52 erindi stafhent 

IV,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

IV,33/1: Kamielin fra ec klædda snót 
IV,33/2: krenkia fra ef hana hrygden ljót 
IV,41/2: i hrodri fæ ec þat uarlla tiad 

IV,52/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Barm. 

V – 32 erindi braghent 

V,1–6: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. (gríðar vindur) 

V,2/1: Odar lag ef ætlla ec nockut ytum færa 
V,4/2–3: Ualtyrs skal ec þui uinit bioda/uil ec enn gledia fleina rioda 
V,6/1: Kuasis dreyran kynna verdr koppum merkum 

V,11/3: dros trv ec helldr gledina bane 
V,12/3: bolit trv ec at hiartad skeine 

V,32/2–3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
V,32/3: dreingi bidr ec muna þat uarlla 

VI – 34 erindi samhent oddhent 

VI,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

VI,1/1: Sem ec nu lag aa setta brag 
VI,5/1: Hvarf ec fra þar hilmir aa 

VI,14/3: bauga Þrott fra ec bidia ott 
VI,21/2: leita fra ec aa seggia fund 
VI,27/2: má eg það skyra af suikana fleck 

VI,34/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 77 erindi skáhent 

VII,1–5/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

VII,5/1–2: Greina skal ef garpa ual/gledz vit mærdar smide 
VII,23/3: lyda ual fra ec lita hal 
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VII,36/1: Ottenn stod sem inne ec þiod 
VII,37/3: stala Ty fra ec stefna ur by 
VII,46/2: af eikum fra ek hann hendi 

VII,50/3: tuennar uar sem tiade ec þar 
VII,52/1: Skyre ec þat hann skyndi af glad 
VII,62/4: fyrdum uil ec þat inna 

VII,77/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

VIII – 34 erindi ferskeytt framhent síðbakhent, áttaþáttur 

VIII,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

VIII,1/2: mun þat sprvndum lika 
VIII,1/3–4: fagna gagni i frodum od/fliott ma drottin rika 
VIII,3/3–4: holda fioldin hlyde, ec byd/hrodrinn riodu meingi 

VIII,,4/2: ok ytum nytum færa 
VIII,5,/2: þiodum frodum skyra 

VIII,28/2: eg fann i rane einu 
VIII,34/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX – 108 erindi samhent 

IX,1–7/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. (fenju vind) 
IX,3: Sueiten iafnnan setr i brag/at sialldan uilie þeim ganga i hag,/optazt geta þeir 
odar lag/yrgt um nockurn sorgar slag. 

IX,7/2: nytre uilldi ec greina þiod 
IX,12/4: nacktr fra ec aa uelli sitr 
IX,55/1: Suo hefr bokenn seggium tiad 

IX,107/2: kongi fra eg þeim hrygden lidr 
IX,108/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. reckum lidr Rognnis feingr,/reysta ma 
ec hann ecki leingr 

Skikkjurímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 326–353. 

Önnur útgáfa: Skikkjurímur, M. J. Driscoll gaf út, í Norse Romance, II: Knights of 
the Round Table, ritstj. M. E. Kalinke. Cambridge, 1999: 269–311.  

Efni: Fábilja, byggð á Möttuls sögu – Lai du cort mantel eða Le Mantel mautaillié. 
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I – 60 erindi ferskeytt 

I,1–8/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,1/1–2: Kátlig eru þau kvæðin næst/er koma til yngismanna 
I,8/1–2: Þat hefr Suðra söngrinn nýr/samit á einni stundu 

I,19/2: slíkt trúeg margan villi 
I,22/2: at æru tel ek hann sannan 
I,29/3: þann tel ek hæstan hjörva þveit 

I,40/3: allt frá ek þetta einum laut 
I,60/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 44 erindi samhent 

II,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Gunnlöð) 
II,22/3: þar var í, sem getum vér greint 
II,41/2: klæðit þat, vér sögðum frá 

II,44/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 85 erindi stafhent 

III,1–9: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. Elli. (Venus) 

III,10/1: Þat hef ek frétt, at fljóðin öll 
III,16/2: hefr svá bókin fræddan mik 
III,18/1: Siklings frá ek at sætan tér 

III,84–85: Niðurlag. Mórall. 
III,85/4: Svá skal lyktaz þetta spil 

Konráðsrímur  
Theodor Wisén gaf út. Riddararímur. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur IV. Köpenhamn, 1881: 91–171. 

Efni: Riddarasaga. 

I – 80 erindi ferskeytt 

I,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

I,7: Hefi ek þat eitthvert æfintýr/er ýta gleðja mætti;/orðin standa skilin ok skýr,/
skorðuð fornum hætti. 
I,80: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 
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II – 89 erindi ferskeytt 

II,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Vísbending um fólgið nafn. 
II,5/1–2: Æfintýr vil ek auðar rein/í orðum leingur skreyta; 
II,88/4: get ek hann ekki vægi 

II,89: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
II,89/1-2: Hǫlda bið ek at hyggian merk/haldi þetta í minni! 

III – 81 erindi stafhent 

III,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 
III,2/1: Brag skal ek vanda brǫgnum þann 
III,18/3: vil ek þar skýra skǫtnum frá 

III,81/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 68 erindi skáhent 

IV,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

IV,1/2: býð ek fjórða sinni 
IV,7/3–4: enn um hríð skal hróðrar smíð/hrynja af orða stræti. 
IV,68/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 51 erindi ferskeytt frumframhent 

V,1/1–2: Formáli. 
V,51/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 62 erindi ferskeytt framhent 

VI,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VI,1/4: lýður þýðr með ráði! 

VI,62/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
VI,62/4: seggir leggi í minni! 

VII – 60 erindi samhent 

VII,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VII,1/2: er drósum verður at því kátt 
VII,2/1: Seggir vilja Suptúngs vín 

VII,3/1: Dreingir vilja Durnis mát 
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VII,4/1: Hinir sem vilja hróðrar spil 
VII,8: Þó at mik beiði bragnar þrátt/at birta óð um Konráðs mátt,/ek vanda ǫngvan 
vísuhátt,/verðr mér til þess orða fátt. 

VII,53/2: hæverskliga, sem ek mun tjá; 
VII,60/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII – 59 erindi ferskeytt 

VIII,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  
VIII,3/3: þó skatnar vili skemtan ljá 
VIII,4: Þann veg tíðkazt þessi siðr,/þat hefr verit so leingi,/sǫngur ok rímur sældazt 

niðr,/sinna vill því eingi. 
VIII,8/3–4: nú skal drótt, meðan dreggin vinnz/Durnis hlýða minni. 
VIII,9/1: Sil ek nú þángat víkja til 

VIII,40/1: Víst ei kann ek veizlu at tjá 
VIII,40/2: því verðr at greina fleira 

VIII,58/1–2: Hér skal endazt æfintýr,/ei þarf sǫgn at leingja 
VIII,58–59: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

Dínúsrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 801–823. 

Efni: Íslensk riddarasaga. Sagan af Dínusi drambláta. 

I – 48 erindi ferskeytt  

I,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,1/1–2: Skyrra tel ec þat skallda hatt/skemtan gaman at ueita 

I,2/2: at birta folki riku 
I,5/3–4: leggia skal ec aa liten þatt/firi lydum slikt at hrosa 
I,9/2: fra ec at þeingill hielldi 

I,32/2: fra ec at hiete en prvda 
I,34/3: siklings dottr, so hefi ec spurtt 

I,36/4: fæ ec þat greintt i odi 
I,42nm/3: síðan hef eg með sǫnnu spurt 
I,48/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
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II – 40 erindi stafhent 

II,1/1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,12/1: Siole fra ec at sæka bad 
II,40: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 45 erindi braghent 

III,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
III,9/3: hefi ec þat sett i uisu mina 

III,16/1: Drottning fra ec dansa hartt en deginum hallar 
III:21/3: hrina fra ec þa likaz vorgum 
III,22/1: Hristaz fra ec huilv plogg aa hialma skerdi 

III,31/1: Þar fra ec dygguan doglings man er Darius heitir 
III,32/2: fra ec at morgu frdi kunna 
III,44/2: snortum trv ec at illa eire 

III,45: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
III,45/3: mic letr at setia ras at sini 

IV – 36 erindi ferskeytt 

IV,1/1–2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IV,1/4: frá eg að hefnaz kunni 
IV,2/4: hefr ec það greint í óði 

IV,7/2: fra eg að gladdiz kæra 
IV,15/2: fra eg au stæði fjogur í senn 
IV,36: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

Sturlaugsrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 455–513. 

Efni: Fornaldarsaga. Sturlaugs saga starfssama. 

I – 72 erindi ferskeytt 

I,1–8: Formáli: Skáldskaparkenningar. (Minni) 
I,52/1–2: Fretten mun nu fara af þeim,/ferdaz ut aa geima 
I,72/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
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II – 61 erindi ferskeytt 

II,1–3/2: Formáli. Skáldskaparkenningar. (Gunnlöð) 
II,1/1: Gwmnar heyrv at geck ec fra 
II,2/1–2: Golnis fæ ev ei gaurpum tiaad/glögt af horna sægi 

II,25/1: Gaurpum truig at gangi j uil 
II,57/2: fyrnsku truig at kenni 
II,61/1: Innig sidan orden stor 

II,61/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 50 erindi stafhent 

III,1–2/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

III,2/1: Þar skal færa hid þridia spil 
III,2/2: ef þegnar uilia hlyda til 
III,50/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. (sagnar tjald?) 

IV – 52 erindi samhent 

IV,1–3 : Formáli. Skáldskaparkenningar. Vísanir út og suðr. 
IV,6/1: Siguatr frá eg að sotti hann 

IV,52/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 57 erindi valhent 

V,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

V,57: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 47 erindi ferskeytt frumframhent 

VI,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar.  

VI,46/3: talda eg valda tuguna þrjá 
VI,47: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 69 erindi stafhent 

VII,1–5: Formáli. Skáldskaparkenningar. (Eigin skáldskapur) 
VII,69: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
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Klerkarímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 859–893. 

Efni: Fábilja. Ekki til í óbundnu máli. 

I – 51 erindi ferskeytt 

I,1–2/2: Formáli.  

I,1/3–4: eitt uill ec inna æfuentyr/er utan er sagt ur lỏndum 
I,2/1–2: Koma uerdr i klokan danz/kappa sveiten hlydi 
I,3/4: mun þat spyraz sidar 

I,28/2: getit er þess so uida 
I,29/2: uel ma þessu hæla 
I,33b/3: kuinnur einar kaudu þar 

I,51b/4: sidan fra ec at suanen sitr 
I,51: Niðurlag. 

II – 37 erindi stafhent 

II,1/1–2: Formáli. 
II,1/1–2: Herlig frȩdin heyri nv/holda sueit af vȩnni frv 

II,37/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 51 erindi úrkast 

III,1/1–2: Formáli. 
III,1/3: þui skal greina þridia spil 

III,33/1: Klokr get ec at seggren se 
III,43/4: mun eg þat skyra 

III,51/4: Niðurlag. 

IV – 49 erindi ferskeytt síðframhent 

IV,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

IV,49/3–4: Niðurlag. 

V– 52 erindi ferskeytt 

V,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
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V,7/2: meistarenn fra ec þui ylle 
V,16/2: merke ec ỏnguan nafne 
V,25/4: fra ec at eptir væri 

V,35/1: Roddans fra ec reidi grimm 
V,50/1: Ilas fra ec at audnv sterkr 
V,51–52: Niðurlag. Nafn rímna. Ort til kvenna. 

Mágusrímur  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn II. Samfund til udgivelse af gammel nordisk 

literatur XXXV. København, 1913–22: 530–601. 

Efni: Íslensk riddarasaga. Mágus saga jarls (Bragða-Mágus saga). 

I – 81 erindi ferskeytt 

I,1–9: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

I,10/2: og seggjum skemtan veita 
I,10/3: kann eg að segja af keisara þeim 

I,14/2: greitt er skrifað í letri 
I,14/3: ǫngva veit eg æðri en þá 
I,15/4: það má eg hǫldum skýra 

I,19/2: eg vil þetta róma 
I,20/1: Keisrinn spyrr, sem kann eg að tjá 
I,21/1: Sigurður frá eg að svaraði ríkr 

I,36/1: Hilmir svarar, sem hermt er mér 
I,37/1: Kóngr og Sigurður, kann eg tjá 
I,42/2: ristil frá eg því valda; 

I,43/1: Orlof tók, sem eg kann tjá 
I,62/1: Garprinn frá eg að geysi-mestr 

I,68/1: Þetta kveld, sem kann eg tjá 
I,74/3: leit eg ǫngvan leika slíkt 
I,81: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 73 erindi stafhent 

II,1–3: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
II,18/3: garpar frá eg um gjálfrið mest 

II,19/2: greitt eg áður sagða í frá 
II,29/1: Hǫldum frá eg þar hvíldir gaf 
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II,30/1: Morgun einn, að munda eg tjá 
II,45/2: eg læt það vera báðum hent 
II,45/3: þannin frá eg að lyktaz lát 

II,47/4: síðan frá eg þeir tefla enn 
II,53/1: Sjóli frá eg að svarfar létt 
II,59/1: Lofðung frá eg að lítur það 

II;60/3: allir menn, sem eg skal tjá 
II,64/2: í burtu frá eg að keisarinn víkr 

II,66/1: Hilmir frá eg að hvílu gengr 
II,69/4: leikið trú eg hann gæti nú 
II,71/2: heldur, rétt sem kom til mín 

II,72/3: svó frá eg jall úr sǫgunni gengr 
II,73: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 39 erindi stafhent 

III,1–6: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
III,7/3: það eg birta brǫgnum vil 
III,8/2: frá eg að þessa skáldið getr 

III,11/2: trúlynd frá eg að menja Bil 
III,14/2: trúeg að hann sé guðvef klæddr 
III,17/1: Sjóli frá eg að sez í hǫll 

III,20/4: hefr svó bókin greint fyri mér 
III,31/2: síðan frá eg að pústrinn datt 
III,33/2: segi eg hún tæki himnu frá 

III,39: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
III:39/2: fyrðar bið eg það taki til sín 

IV – 66 erindi ferskeytt 

IV,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
IV,8/3: renni heldur raddar strengr 

IV,11/2–3: svó vil eg ýtum greina,/þeim mun eg rímu þylja frá 
IV,12/1: Vígvarð nefni eg vaskan mann 
IV,13/1: Aðalvarð hefi eg annan kent 

IV,14/1: Þegninn fæ eg inn þriðja nefnt 
IV,16/1: Fundið hǫfum vér fjórða mann 
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IV,16/4: eg held hann Rǫgvald líkan 
IV,20/2: kappi sá er eg vissa 
IV,20/3: má eg hans ekki missa 

IV,22/4: ǫngrar frá eg hann misti 
IV,24/2: bókin Ubba kallar 
IV,29,4: svó vil eg ǫllum skýra 

IV,36/1: Svaraði jall því, svó vil eg tjá 
IV,38/3: við ccc manns og það hef eg spurt 

IV,66: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 46 erindi skothent 

V,1–6: Mansöngur. Barm. Skáldskaparkenningar. (Kappar) 
V,1/4: og skemta fólki ríku 

V,6/3–4: ævintýr skal ýtum enn/eitt um keisarann greina 
V,13/1: Keisarinn gekk, sem kann eg að tjá 

V,46: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
V,46/4: skatnar taki við rímu 

VI – 70 erindi ferskeytt 

VI,1–6: Mansöngur. Barm. 
VI,7/2: það vil eg hǫldum tína 
VI,12/1: Seggir frá eg að sex og tveir 

VI,20/3: drósir frá eg að dansa í hring 
VI,29/1: Sjóli frá eg að setti þá 
VI,41/3: milding trúig að missi enn 

VI,44/3: ríkum má ef það skýra 
VI,45/3: hygg ef rétt að hringa meiðr/hoppi sér til vanza 
VI,51/1: Sjóli frá eg að svarflar þá 

VI,60/2: trú eg hann hǫggið kenna 
VI,65/3: nú mun eg ræða rétt í stað 

VI,76/3: þegnar taki nú það til sín 
VI,76: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 37 erindi stafhent 

VII,1–3: Mansöngur. Kappar. 
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VII,5/1: Úti frá eg að ǫðling var 
VII,11/3: hilmir frá eg að tekur upp á 
VII,16/4: skýri eg hitt þeir vildu sjá 

VII,17/4: þegja frá eg þær allar við 
VII,29/4: frá eg hann vendi heim á leið 
VII,35/4: skil eg þeir fundu jarðhús eitt 

VII,37: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII – 33 erindi stafhent 

VIII,1–3: Mansöngur. Barm. 

VIII,5/4: fær nú þanninn bókin skýrt 
VIII,7/4: ætla eg hann sé nokkuð Ubba líkr 
VIII,22/3: enginn trú eg þar jafniz við 

VIII,22/4: trúi eg hans menn gjǫrðu það 
VIII,29/3: buðlung frá eg að býður það 

VIII,32/4: besta trúeg það ráðið sé 
VIII,33/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
VIII,33/3: Hér fyrir hǫldum hróðrinn minn 

IX – 58 erindi braghent 

IX,1–10: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus) 
IX,10: Þar skal skenkja skǫtnum af með skemtun góða,/Þundar vínið þegnum bjóða/

þessu næst úr ranni hljóða. 
IX,11/2: Áka skulum hann allir kalla 
IX,18/3: kveð eg að hún mun Helga heita 

IX,19/3: tel eg að Áki muni það meina 
IX,23/1: Halrinn beiddi hringa Ull sem hér skal tína 
IX,23/2: ýtum greinir orða lína 

IX,26/3: þarf eg eigi slíkt að raupa 
IX,29/1: Halrinn beiddi hringa Ull sem hér skal tína 

IX,33/3: hinn trúig ekki í svǫrunum bæti 
IX,46/3: og þannin trú eg að þetta færi 
IX,51/3: ræð eg að Áki gjǫrði að skríða 

IX,57/1: Hilmir frá eg að hóf svo málið hreinna lunda 
IX,67/2: halrinn frá eg að Helgu sagði 
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IX,85/2: hǫldar skulu hann heimskan kalla 
IX,85/3: Niðurlag. 

Haralds rímur Hringsbana  
Ólafur Halldórsson gaf út. Íslenskar miðaldarímur I. Reykjavík: Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi, 1973. 

Efni: Fornaldarsaga. 

I – 40 erindi ferskeytt 

I,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
I,2/3: byrjum upp fyrir bragna kind 

I,7/3: mætur frá eg að manna best 
I,12/1: Hvílazt læt eg hilmis son 
I,13/2: lofðung frá eg það harma 

I,40/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 47 erindi braghent 

II,1: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

II,4/3: trú eg þá alldri skemmtan líða 
II,6/3: seg eg þeim öllum aukaz þrá 

II,47/3: Niðurlag. 

III – 46 erindi ferskeytt 

III,1–3/2: Formáli. Skáldskaparkenningar.  
(III,4/4: vær sjáum fjölda skeiða) 

III,5/1: Haralldz sjáum vær hrausta ferð 
III,32/2: set eg því kinn só rjóða 

III,46/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 45 erindi braghent 

IV,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

IV,2/1–2: Inn eg til þar áðan þraut um afreks menn/vakta hlýt eg vísu enn 
IV,15/1: Seggir frá eg að sóktu út og sverðin þrífa 
IV,30/1: Haralldur frá eg að hlífir sér að hjaldri geira 

IV,33/1: Ræsir frá eg að rítar galla reiðir ótt 
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IV,45: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 39 erindi braghent 

V,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 

V,2/1–2: Herjans færi eg höldum fund af hjarta mín/hreyfa þar til horna Rín 
V,39/2: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 60 erindi úrkast 

VI,1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. (flagða gust) 
VI,2/3–4: Herjans fær eg höldum foss/ef hlýða skal 
VI,42/1: Bragning frá eg að blíðkar snót 

VI,58/1: Liljan frá eg að leiðir hann 
VI,69–70: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Barm. 

Bósa rímur  
Ólafur Halldórsson gaf út. Íslenskar miðaldarímur III. Reykjavík: Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi, 1974. 

Önnur útgáfa: Die Bósa-Saga in zwei Fassungen: nebst Proben aus den Bósa-Rímur. Otto 
Luitpold Jiriczek gaf út. Strassburg: Trübner, 1893. 

Efni: Fornaldarsaga. Bósa saga og Herrauðs. 

I – 46 erindi ferskeytt 

I,1–3: Mansöngur. 
I,2/1: Hverr sem færir fljóðum danz 

I,3/3: færum helldur firðum óð 
I,13/4: frá eg hann Sjóður heitir 

I,14/3: rekknum frá eg að ræsir vann 
I,17/1: Almúginn frá eg enginn nær 
I,18/3: fríða sjónir frá eg þess vón 

I,27/1: Halrinn frá eg að hringþöll fekk 
I,30/2: ýtum vil eg það glósa 
I,30/3: furðu sterkan frá eg þess vón 

I,34/3: frá eg sig venja fleina lund 
I,35/3: listugum frá eg til litarins brá 
I,37/2: Buslu frá eg hana heita 
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I,37/3: görpum þeim sem greindi eg frá 
I,38/1: Kerling frá eg að kunni margt 
I,39/1: Bósa frá eg að brúðrin skýr 

I,40/1–2: Skal það ekki skrifað af mér/né skatnar góðir finna 
I,41/1: Leggja frá eg með list og kurt 
I,41/3: Herrauð viður sem hefi eg spurt 

I,43/1: Frá eg nú þetta frétta Sjóð 
I,44/3: halrinn frá eg að hölda hrekr 

I,45/2: það vil eg ýtum glósa 
I,46: Niðurlag. 
I,46/4: taki nú við hinni fystu 

II – 86 erindi stafhent 

II,1–6: Mansöngur. (Venus)  
II,5/4: ef bragnar vilja hlýða á 

II,6/3: Bósa rétt sem bókin tér 
II,7/1: Fyrsta daginn frá eg hann sló 
II,13/1: Millding sér og mun eg það tjá 

II,27/1: Brögnum vil eg nú birta þat 
II,28/1: Saxlands frá eg þeir sigldu til 
II,54/1: Burtu frá eg að bragnar gá 

II,55/1: Klárus frá eg að kallar hljótt 
II,56/1: Aptur frá eg að ýtar gá 
II,68/3: Klárus frá eg að klæddist þá 

II,78/1–2: Högna frá eg að hjartað svall/með henni frá eg að Andra jall 
II,86/3–4: Niðurlag. 

III – 53 erindi ferskeytt 

III,1–5: Mansöngur. Barm.  
III,5/1: Hofmenn bið eg að hlýði til 

III,5/3: eg mun þylja ið þriðja spil 
III,14/1: Herrauð frá eg að Hrímnir tér 
III,16/1: Skjóminn frá eg að skjölldinn tögg 

III,24/3: frá eg hann háði fleina þrá 
III,26/1: Með ruddu frá eg að randa grér 
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III,30/4: frá eg að hónum ríða 
III,37/3: halrinn skoðaði og hefi eg það spurt 
III,42/4: frá er eg efldr að stríða 

III,43/1: Í deilu frá eg með drengjum stóð 
III,52/1: Báran frá eg að bragna þvær 
III,53/4: Niðurlag. 

IV – 47 erindi skáhent 

IV,1–6: Mansöngur. Fólgið nafn? (Venus) 
IV,6/3: brögnum skal tjá og birta frá 

IV,10/1: Ansar þá sem eg vil tjá 
IV,12/2: með brandi frá eg hann sneiða 
IV,13/1: Gefur þá sem greini eg frá 

IV,15/1: Ansar þá sem eg mun tjá 
IV,20/1: Birtir hér sem bókin tér 

IV,27/1: Öðling þá sem eg vil tjá 
IV,47: Niðurlag. 
IV,47/2: rímu gjörir að læra 

V – 55 erindi fráhent 

V,1–4: Mansöngur. (Venus)  
V,5/1: Brögnum vil eg nú birta það hvað Busla gjörði 

V,9/1: Um kvelldið eptir kerling frá eg að kónginn hittir 
V,23/1: Kóngrinn frá eg að kallar hátt á kappa sína 
V,24/1: Annan þriðjung yrkti hún þann að eg vil ei greina 

V,25/1: Upphaf vil eg þó ýtum tjá af yrpu versi 
V,35/1: Vil eg það ekki virðum tjá í vísu minni 
V,55/3: Niðurlag. 

VI – 72 erindi ferskeytt 

VI,1–6: Mansöngur. (Venus)  
VI,8/1: Hárek nefni eg hilmi þann 

VI,9/2: segi eg að bókin sannar 
VI,33/1: Ætla eg rétt að auðgrund kvað 
VI,33/4: segi eg hann linast við þetta 
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VI,37/1: Lærum frá eg hún liðaði til 
VI,40/2: það vil eg ýtum glósa 
VI,42/2: vil eg þess ekki dylja 

VI,71–72: Niðurlag. Ort til konu. Skáldskaparkenningar. 

VII – 78 erindi braghent 

VII,1–11: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus. Pína, Angur og Sorg ofl.) 

VII,11/2: sjöunda óð vil eg seggjum glósa 
VII,14/1: Kænliga frá eg með kylfu sló í kappans vanga 
VII,17/1: Með blári kápu Bósi frá eg að býr hinn dauða 

VII,19/3: hann trú eg sinna orku njóti 
VII,21/2: belginn frá eg hann batt með hreysti 
VII,32/2: harðliga frá eg að hremsu sneiddi 

VII,37/1: Frá eg af silfri finna skal þá fróma rekka 
VII,39/1: Fjóra drómunda fagra gulls frá eg það gilldi 

VII,40/3: trú eg að fræðið greini þetta 
VII,43/1: Í þussa bæli þar til vissa eg þegna kenni 
VII,69/3: er greindi eg fyrr í þessu kvæði 

VII,73/2: garprinn frá eg til Gautlands lystir 
VII,74/2: vindrinn trú eg í vóðum stæði 
VII,75/3: kvæðið frá eg þetta innir 

VII,77/3: höldar trú eg að frægðar njóti 
VII,78/2: virðum trú eg ei vizkan bresti 
VII,78: Niðurlag. 

VIII – 67 erindi úrkast 

VIII,1–20: Mansöngur. (Kappar) 
VIII,21/1: Áður fellda eg ýta þátt 

VIII,22/1: Dagfari og Náttfari dikta eg frá 
VIII,27/3: hoskir rétt sem hefi eg spurt 

VIII,30/1: Frá eg þá rétt með fránan geir 
VIII,32/1: Ýtum dýrum eg það vil/í óðar vessi/firðum greina er fyrr bar til/í frásögn 
þessi. 

VIII,33/1: Goðmundi kóngi greini eg frá 
VIII,41/1: Skatnar frá eg á skóginn gá 

—  —125



VIII,49/3: tuttugu skeiðr og tel jeg þrjár 
VIII,54/3: frá eg þá margan fleina brjót 
VIII,61/1: Dauðinn frá eg að dögling leiddi 

VIII,68/1: Til boðsins frá eg að bragnar gá 
VIII,69/1: Siggeir frá jeg seima þöll 
VIII,70/1: Óðinn villda eg að ætti þó 

VIII,70: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX – 65 erindi skothent 

IX,1–6: Mansöngur.  (Venus) 

IX,6/3–4: skothent villda eg skötnum spil/skært af munni færa. 
IX,7/2: ýtum segi eg það snjöllum 
IX,12/3: Smiður frá eg réð þar rekkrinn fór 

IX,34/2: tel eg að dýrunum vitja 
IX,48/3: höldar frá eg að hirðmenn sjá 

IX,51/2: firðum vil eg það inna 
IX,65: Niðurlag. 

X – 31 erindi samhent oddhent 

X,1–7: Mansöngur. Barm. 
X,7/4: færa skal eg enn dýra hátt 
X,14/1: Í hverri krá sem hermi eg frá 

X,14/4: lék nú þá sem letrin tjá 
X,18/1: Öllum þá sem eg mun tjá 
X,19/1: Birnir og svín segir bókin mín 

X,24/3: Gautar þá sem greini eg frá 
X,25/1: Sagt var mér af seggjum hér 
X,26/1: Á minn sann að inn kom mann 

X,28/1: Tennur þrjár tel eg ei smár 
X,30/1: Sá gram réð slá sem greini eg frá 

X: Niðurlag vantar. 

Vilmundar rímur viðutan  
eftir Orm Loftsson. 
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Ólafur Halldórsson gaf út. Íslenskar miðaldarímur IV. Reykjavík: Stofnun Árna 
Magnússonar á Íslandi, 1975.  

Efni: Íslensk riddara-/fornaldarsaga. Vilmundar saga viðutan. 

I – 82 erindi ferskeytt 

I,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
I,7/3: hermum fyrst hvað höfðust að 

I,12/2: skýreg ei hvað hún heitir 
I,14/4: dögling sem að eg inni. 
I,20/1–2: Seinna kemur við söguna nú/sendir nöðru fitja 

I,23/3: grams frá eg drottning gekk með jóð 
I,30/2: fljóð trú eg sóttar kenni 
I,32/2: kynni eg allt hið sanna 

I,38/1: Sóley nefni eg seima Ná 
I,40/1: Grams frá eg hitt hið göfuga fljóð 
I,43/2: frá eg svó tíminn líði 

I,65/2: get eg ei marga slíka 
I,77/1: Skjölldung frá eg að skipaði hann 

I,79/1: Margan frá eg þar málma brjót 
I,82/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 66 erindi stafhent 

II,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
II,1/4: launin góð fyrir skemmtan mín 
II,8/3–4: eg veit það liggur ljóst fyrir mér/að lýðir vilja skemmta sér 

II,13/1: Fjóra og átta frá eg að telst 
II,15/1: Kurteis frá eg að kóngsson mætr 
II,18/2: Hjarrandi sem greint var mér 

II,51/4: á honum frá eg hann sofandi leggr 
II,55/4: rétt hefi eg spurt hvað skröfuðu þær 
II,56/4: ekki frá eg hun skrökvi par 

II,66/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 75 erindi stuðlafall 
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III,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
III,8/2: kalla eg betra að kveða upp spil 
III,15/2: Algaut nefni eg ýtran jarll 

III,28/1: Þegnum mörgum það frá eg líka illa 
III,39/1–2: Eg kann þar ekki að koma við fleira að sinni/kvæðið innir köppum þó 
III,40/2: Herborg nefni eg halsins fljóð 

III,41/1: Þau áttu son þann seggir Vilmund nefna 
III,56/1: Nokkurn dag sem nú vill fræðið inna 

III,61/3: frá eg hann langar ekki heim 
III,63/1: Garprinn frá eg að gekk til hóti lengra 
III,63/3: drengrinn frá eg að þangað fór 

III,65/3: ekki frá eg hann kenndi þær 
III,76/2–3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV – 68 erindi ferskeytt frumframhent 

IV,1–9: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IV,4/3: og ýtum býta af orða kleif 
IV,12/2: sem greindi eg fyrri í spjalli 

IV,14/3: af höldum völdum hermt var mér 
IV,15/3: hygg eg styggva hafra frú 
IV,31/1: Rekkrinn gekk sem greinda eg fyrr 

IV,38/4: virða trú eg hann lerki 
IV,55/2: frá eg hann gekk frá borðum 
IV,68: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 89 erindi afhent 

V,1–10: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  
V,28/1: Þegninn frá eg að þakkar allvel þorna Hilldi 

V,89/2: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI –  73 erindi braghent framhent 

VI,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

VI,8/2: frétt hefi eg rétt í fylkis ranni 
VI,32/2: Vilmund skil eg að vel muni líka 
VI,33/3: frá eg hann þá yfir sigri hlakki 
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VI,35/3: get eg ei betra liggi eptir 
VI,52/1: Mig varði að harðr að verða mundi vigra beiti 
VI,63/2: tvær eru þær sem tel eg að auki 

VI,70/2: varpar snarpur vel sem eg greini 
VI,73: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 76 erindi ferskeytt 

VII,1–9: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VII,16/1–2: Það hafa seggir sett í óð/af sönnum orða greinum 
VII,31/1: Ítran frá eg þá örva Gaut 

VII,33/3: ætla eg hvórngan örva brjót 
VII,34/1: Frá eg þá leika furðu mart 
VII,35/2: röskva tel eg þá drengi 

VII,38/1: Ætli eg þessa ýta nú 
VII,39/2: get eg ei leika sjatni 

VII,51/2: bragrinn trú eg svó ræði 
VII,62/3: nýtan frá eg þá nadda brjót 
VII,68/4: og enginn trú eg hann bætti 

VII,78/1: Sjalldan frá eg í siklings rann 
VII,79: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VIII –  73 erindi fráhent 

VIII,1–10: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
VIII,1/1: Konunum færi eg kvintan óð af krúsa fengi 
VIII,12/1: Bundið hafa þeir bræðra lag sem birti eg forðum 

VIII,56/1: Verði eg fyst að víkja enn til veiði manna 
VIII,70/3: tyggja frá eg hann lítið kunni 
VIII,73/1: Miðla eg ekki meira um sinn af Miðjungs býti 

VIII,73: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IX – 40 erindi ferskeytt 

IX,1–9: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

IX,1/3–4: ef mér gengi óðr í kjör/sem öðrum kvæða manni 
IX,11/1: Af bróður hennar birteg fyrr 
IX,29/3: enginn frá eg eptir stóð 
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IX: Eyða. Niðurlag vantar. 

X – 76 erindi skáhent 

X,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

X,25/3: bera þeir þá sem birti eg frá 
X,40/1: Var það nótt eg vótta skjótt 
X,56/4: kóngsson frá eg hun píni 

X,75/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XI – 88 erindi ferskeytt 

XI,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

XI,8/3–4: ellefti skal Óska fengr/upp en fólkið þagni 
XI,17/1: Svó vil eg inna í Sónar mar 
XI,29/1: Röskvan frá eg þá randa Gaut 

XI,86/1: Frá eg nú þannin falli tal 
XI,86/2: ríman segir hinn röskva hal 
IX,87–88: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XII – 68 erindi fráhent 

XII,1–11: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
XII,37/2: Hjarranda bað sem hefeg að inna 

XII,68: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

XIII – 63 erindi oddhent 

XIII,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 

XIII,10/1: Greindeg næst þótt gengi smæst 
XIII,12/2: öðling frá eg að gengi 
XIII,24/1: Halrinn sá sem hermeg frá 

XIII,37/1: Stála bjóð frá eg stímnis vóð 
XIII,65/1: Að liðinni stund fráeg stillis kund 

XIII,69/3–4: Niðurlag. 

XIV – 53 erindi samhent oddhent 

XIV,1–6: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
XIV,7/1–2: Suptuns gróðr sagði óðr/seggjum næst og ekki góðr 
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XIV,49/2: við Sóley frá eg hann mælti þó 
XIV,52/3–53: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna. 

XV – 77 erindi úrkast 

XV,1–7: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
XV,1: Þeygi er gaman að þagna lengr/ef þjóðir hlýða/því skal rymja raddar strengr/og 
rímu smíða. 

XV,6/3–4: sínu er betra suptungs ljóð/að sögunni víkja 
XV,17/1: Frá eg hann langt yfir firða hér 
XV,24/1: Svó vill birta bókin frá 

XV,42/1: Rammliga frá eg með randa Gaut 
XV,77/3–4: Niðurlag. 

XVI – 67 erindi ferskeytt 

XVI,1–6: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
XVI,8/2: sagan vill þannin hljóða 
XVI,56/3: görpum frá eg græðis til 

XVI,62/3: svarflað hef eg nú Sónar kveik 
XVI,62–67: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til konu. 

Áns rímur bogsveigis  
Ólafur Halldórsson gaf út. Íslenskar miðaldarímur II. Reykjavík: Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi, 1973. 

Efni: Fornaldarsaga. Áns saga bogsveigis. 

I – 63 erindi ferskeytt 

I,1–5: Mansöngur. Barm. 

I,1/1: Fræði hefr eg fólki veitt 
I,3/1–2: Elskan bað mig inna sér/afmors dikt af hendi. 
I,5/3–4: Nú mun eg skeyta skötnum það að/skjala ei lengr um brúðir. 

I,6/2: frá eg þeir Noregi réðu 
I,7/1: Frá eg að einu fylki tveir 
I,9/3: Margan frá eg þá menja ey 

I,15/4: norður frá eg að lægi 
I,20/3: Þóri nefni eg þeirra kund 
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I,22/1: Jafnan frá eg það öfundað fast 
I,37/3: Ekki frá eg þann örva Þund 
I,38/2: frá eg só tímann reika 

I,39/1: Átján frá eg sem innir letr 
I,47/4: reiður frá eg hann yrði 
I,54/1: Vænum frá eg hann vópna meið 

I,59/2: fæstum get eg að líki 
I,61/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 65 erindi stafhent 

II,1–4: Mansöngur.  
II,1/2: kann eg af því segja oft 
II,2/1: Vífum fær eg vísna spil 

II,2/2: vildi margur hlýða til 
II,5/1: Ævintýr eg inna skal 

II,20/4: kveðjan frá eg að engi sé 
II,37/1: Álnar frá eg hann eptir dró 
II,63/1: Ræða frá eg só randa bör 

II,65/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 68 erindi ferskeytt 

III,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

III,13/4: frá eg að gumnar lendu 
III,30/4: frá eg só dagrinn líði 
III,68/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til konu? 

IV – 63 erindi samhent 

IV,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
IV,5/3: enn eg brögnum bjóða vil 

IV,18/2: á kálfann frá eg að miðjan líðr 
IV,36/1: Frá eg að þessi fýlan rög 
IV,58/2: frá eg nú brátt að spyrðist dauðr 

IV,63/4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Þundar taki þér horna straum 

V – 62 erindi ferskeytt 
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V,1–10: Mansöngur. Barm. 
V,9/2: oss fyrir skemmtan standa 
V,10/2: fólki vóru skýrði 

V,11/2: Ívar frá eg hann heita 
V,13/3: Ívar trúi eg auðar Rán 
V,18/1: Ívar frá eg með Áni þar 

V,20/4: ei mun þanneg verða 
V,40/1: Tvennir frá eg með tekinni smán 

V,63/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VI – 89 erindi úrkast 

VI,1–9: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. Barm. 
VI,7/3: þeim var allur bragrinn birtr 

VI,14/3: drengrinn trúeg og dróttir þær 
VI,21/1: Þessa frá eg við þrútinn spreng 

VI,47/3: síðan frá eg að lofðungs lýðr 
VI,89/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

VII – 79 erindi beraghent 

VII,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VII,2: Eigi nennig Eddu klifun í orðum hylja /gleðinnar brögð fyrir gumnum dylja/
gaman er ekki myrkt að þylja. 

VII,9/1: Kerling frá eg kappann Án í kotinu græði 
VII,17/1: Þá frá eg vitja skógs og skála skjallda spilli 
VII,22/1: Kappinn frá eg með esping einn til eyjar vitja 

VII,39/1: Lítt frá eg þessir listarmenn að leikinn kyrri 
VII,39/2: kappið frá eg að þeygi þyrri 
VII,40/3: þunglega frá eg hann ansvör veiti 

VII,69/1: Frægðar drengur frá eg að ekki fyrir sér vafði 
VII,70/1: Hraustur frá eg að hjálma Týr í hernað vendi 

VII,70/3: elldrinn frá eg að margan brenndi 
VII,79/2–3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 
VII,79/3: bögurnar Áns skal engi kunna 

VIII – 57 erindi ferskeytt 
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VIII,1–5: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
VIII,1/2: segja fólki mætu 
VIII,21/4: ævi frá eg só lúk 

VIII,29/1: Frá eg hann heim með fagran plóg 
VIII,31/1: Þórir frá eg við aura óf 
VIII,45/4: eignast frá eg þá báða 

VIII,46/1: Allvel frá eg að Ása og hann 
VIII,47/3: Ögmund vissi eg arfa hans 

VIII,49/3: dóttur frá eg að dýra ól 
VIII,52/2: kæru heyrða eg gipta 
VIII,55–57: Niðurlag.  

VIII,56/3–4: reikna eg næsta róstu spil/rímur þessar átta 

Rímur af Ormari Fraðmarssyni 
Haukur Þorgeirsson gaf út. Í Hljóðkerfi og bragkerfi. Stoðhljóð, tónkvæði og önnur 

úrlausnarefni í íslenskri bragsögu ásamt útgáfu á Rímum af Ormari Fraðmarssyni. 
Doktorsritgerð við Háskóla Íslands, 2013. 

Efni: Fornaldarsaga. Ekki til í óbundnu máli. 

I – 43 erindi ferskeytt 

I,1–8: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  

I,1/1: Brudum færi eg berlings fley 
I,15/1: Ormar nefne eg audar þor 
I,26/4: kata fra eg þa bada. 

I,34/1: Sannlega kom su sogn firi mig 
I,43/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 37 erindi ferskeytt 

II,1–4: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
II,1/1–2: Þegar ad dreingium dicktan stor/dyrum fellur ur mine 
II,9/4: þat tru eg nægia varla 

II,15/3: hefi eg þat frett at hrærdezt molld 
II,37/1: Þat hefe eg frett at fleína tyr 
II,37/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 43 erindi stafhent 
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III,1/1: Formáli. 
III,10/1: Þat fra eg ytum auka styr 
III,11/2: birting þann eg sagde fra 

III,12/3: þar fra eg deyia dolgen þann 
III,24/3: fínnur þu eigi folldu aa 
III,42/3: Niðurlag. 

IV – 64 erindi ferskeytt 

IV,1/1–2: Formáli. Skáldskaparkenningar. 
IV,16/1: So fra eg geysta ganga fram 

IV,18/3: frægum tru eg ei frændum uid 
IV,25/1: So fra ek gramson ganga fram 
IV,26/2: get eg at alluel uegni 

IV,30/4: bita tru eg þat uerde 
IV,31/2: míog tru eg bryniu leste 

IV,31/4: ỏll fra eg sundur bresti 
IV,63/1: Ecke getur hier odur enn mín 
IV,64–65: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

IV,64/3–4: hier hafa ytar ollum hlyt/ormars rimum mínum. 
IV,65/1: Reystar hefe eg rimur far 

Hemingsrímur  
Petronella Maria den Hoed gaf út. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & zoon, 1928. 

Þáttur úr Flateyjarbók, Hrokkinskinnu og Hauksbók. Hemings þáttur Áslákssonar. 

I – 61 erindi stafhent 

I,1–8/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Kappar) 
I,8/1–2: Hér skal Viðris varra straum/vekja upp með orða glaum 
I,12/1: Við hvíta frá eg, at hringa Lín 

I,19: Stillir hefur svó marga menn,/má eg eigi greina alla í senn/ýtum greina í orða 
kranz/ekki hefi eg það frétt til sanz. 
I,20/4: vill svó greina bókin mín 

I,22/2: hefur svó bókin greint fyrir mér 
I,29/2: Bráðliga frá eg, at drengurinn fljótr 
I,30/1: Síðan frá eg, at seima Týr 
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I,47/1: Nú frá eg, spyrji nýtur dreingur 
I,61/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

II – 73 erindi braghent 

II,1–3: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
II,4/2: seggurinn, frá eg, á sínum garði 
II,18/1: Frá eg, þá ansar fylki í móti fleygir gerða 

II,31/2: fyrðar, frá eg, við Framnes lenda 
II,32/1: Eigi þarf eg andsvör þeirra öll at greina 
II,33/1: Síðan frá eg, at sæng var gjör um seggi fríða 

II,38/1: Frá eg, þau heilsa fóstra sínum furðu blíðum 
II,44/1: Síðan frá eg, at kappinn spurði kelling svinna 
II,46/2: Heyra frá eg nú hölla snjalla 

II,59/2: frá eg þá hittazt feðga alla 
II,73/2–3: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

III – 75 erindi skáhent 

III,1: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
III,3/2: allir frá eg, at ganga 

III,7/2: listar trú eg, at neyti 
III,8/4: lofðung frá eg, at sendi 
III,9/1/ Hemingur þá, sem hermi eg frá 

III,13/4: frá eg, hann lætur ganga 
III,22/1: Ansar þá, sem eg vil tjá 
III,23/4: grimmliga frá eg, at stæði 

III,42/1: Frá eg þá heim með fylkir þeim 
III,43/3: Áslák þá, sem eg vil tjá 
III,49/2: kveð eg hann Böðvar heita 

III,67/4: satt er það er eg greini 
III,68/1: Nikulás þá, sem nú skal tjá 

III,70/3: öðling þá, sem eg vil tjá 
III,75/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar.  

IV – 73 erindi ferskeytt 

IV,1–6/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 
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IV,7/1: Lofðung frá eg, at leikinn vekr 
IV,8/1: Hilmis frá eg, at herrinn teitr 
IV/10/1: Lofðung frá eg, at landi ferr 

IV,10/2: í listum frá eg hann trauðan 
IV,18/1: Gríman, frá eg, af görpum líður 
IV,38/2: nú sem eg vil greina 

IV,59/1: Hilmir svarar, sem hermi eg nú 
IV,73/3–4: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

V – 41 erindi ferskeytt 

V,1–6/2: Mansöngur. Skáldskaparkenningar.  
V,8/4: frá eg, þar hanga verði 
V,22/2: má eg það ýtum tína – 

V,24/3: vísir frá eg, at vopna þveit 
V,28/1: Hemingur svarar, sem hermi eg frá 

V,38/3: um vórit frá eg, at vildi suðr 
V,40/2: vænir frá eg, at fluttu 
V,41/2–3: Niðurlag. 

V,41/2–3: Hér munu garpar gamanit fá/og grípa rímu mína. 

VI – 90 erindi úrkast 

VI,1–4: Mansöngur. 

VI,3/1–2: Blíðir hyggi bragnar at,/hvað bókin sannar 
VI,14/1: Oddi frá eg, at auðar Týr 
VI,29/1: Oddur frá eg, at ansar brátt 

VI,36/1: Aðalbriht frá eg, at ansar svá 
VI,54/1: Þjóðin frá eg, með þetta ferr 
VI,75/3: Oddur frá eg, í stafninn sté 

VI,76/1: Hilmis frá eg, at herrinn hlær 
VI,82,1/ Ýtar frá eg, at sukku í sjá 

VI,91: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. 

Ólafsrímur C (Haraldssonar)  
Finnur Jónsson gaf út. Rímnasafn I. Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur 

XXXV. København, 1905–12: 215–221. 

Efni: Konungasaga, Rauðúlfs þáttur. 
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I – 32 erindi ferskeytt 

I,1–11: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. (Venus) 
I,2/3–4: margir laugdu i minness kor/mestan hug til kuæda. 

I,3: Tungan þeira af talinu og snilld/uar tamin af mælsku paullum/bruggudu svo at 
bruda uilld/Berlings vined aullum. 
I,30–32: Niðurlag. Skáldskaparkenningar. Ort til kvenna.  

I,30: Rienar mier uid roma gil/Rognis mærdar gilldi,/fer þvi ecky fræda spil/svo 
fagrtt sem ec uilldi. 
I,31: mæla j orda smidiu 

I,32: Niðurlag. Hef ec eigi lengr j hygiu myn/Herians gamla minne 

II – 15 erindi stafhent 

II,1–11: Mansöngur. Skáldskaparkenningar. 

II,6/4: vilia þo ec skemti sier. 
II,7/4: hrundir mundu [þiggia] þad 
II,10/3–4: Ku[asis] blanda klara blod,/kalla allir mærd ok od. 

II,11: Blanda ec eigi j Bodnar sal/brudum leingr mansungs tal,/helldr skal ef hamingian 
lier/h[afa] fleira at gamne mier.
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