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Inngangur 

Kennsluleiðbeiningar þessar eru lokaverkefni Hönnu Ingibjargar Arnarsdóttur og Söru 

Ólafsdóttur til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum frá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Kennsluleiðbeiningarnar eru tvíþættar. Fyrri hlutinn inniheldur stuðningsefni sem 

auðveldar lestur og vinnu með söguna, það er: útdrætti, tengslakort, orðskýringar og lista yfir 

sögupersónur. Seinni hluti kennsluleiðbeininganna er einskonar hugmyndabanki með 

verkefnum, kennsluhugmyndum og ýmiss konar stuðningsefni fyrir kennara.  

Þrátt fyrir að Völsunga saga sé til á prenti miðast leiðbeiningarnar við netútgáfu hennar sem 

er að finna á Snerpu, (http://www.snerpa.is/net/forn/volsung.htm), enda hefur rafrænt form 

ýmsa kosti í för með sér. Texti netútgáfunnar er að miklu leyti sambærilegur þeirri sem 

Örnólfur Thorsson bjó til prentunar árið 1985 að tvennu undanskyldu. Kaflaskipting í þessum 

útgáfum er mismunandi og kaflar netútgáfunnar bera heiti. Hluti orðskýringanna í 

kennsluleiðbeiningunum eru fengnar að láni úr útgáfu Örnólfs auk þess sem kaflaheiti 

netútgáfunnar eru notuð óbreytt.  

Það er okkar mat að bókmenntakennsla, ekki síst kennsla fornbókmennta, eigi að vera 

fjölbreytt og lifandi en þannig er hún líklegri til að vekja áhuga nemenda á hvers kyns 

bókmenntaverkum. Brýnt er að kæfa ekki áhugann með einhæfum viðfangsefnum á borð við 

staðreyndaspurningar og þurran lestur þar sem ofuráhersla er lögð á horfinn menningararf. 

Örvandi og lífleg bókmenntakennsla er vel til þess fallin að ýta undir skapandi hugsun 

nemenda, efla tilfinninga- og siðferðisþroska ásamt því styrkja sjálfsmynd þeirra. Til að stuðla 

að áhugavekjandi bókmenntakennslu eru verkefni og kennsluhugmyndir fjölbreyttar í 

leiðbeiningunum. Áhersla er lögð á opnar spurningar og umræður, tjáningu og innlifun, 

skapandi ritun og upplýsinga- og heimildaöflun. Við gerð kennsluleiðbeininganna voru ýmsar 

hugmyndir sóttar í bækurnar, Að mörgu er að hyggja og Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar 

Sigurgeirsson. Einnig var stuðst við fræði Donalds H. Graves og bókina Models of Teaching 

eftir Joyce og Weil. Að auki nýttum við okkur handbækur, orðabækur og ýmis fræðirit svo 

sem Íslenska bókmenntasögu, Goð og hetjur í heiðnum sið og Hugtök og heiti í 

bókmenntafræði ásamt öðru efni sem nefnt er í heimildaskrá.  

Í leiðbeiningunum eru margþætt verkefni og hugmyndir auk ítarefnis sem tengist sögunni 

óbeint svo sem fróðleikur um goðafræði, rúnir og galdra svo fátt eitt sé nefnt. Þær eru 

yfirgripsmiklar en ekki er ætlast til að kennari nýti endilega allt það sem þær hafa upp á að 

bjóða. Kennsluhugmynd eða verkefni sem sett er fram í einum kafla getur í mörgum tilfellum 

http://www.snerpa.is/net/forn/volsung.htm
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nýst vel í öðrum köflum sögunnar. Í flestum þeirra eru umræðuefni og opnar spurningar sem 

hægt er að láta nemendur svara munnlega og skriflega, hver fyrir sig eða í samvinnu við aðra, 

en heillvænlegast er að gera þetta hvert með öðru. Völsunga saga er samin upp úr 

hetjukvæðum Konungsbókar Eddukvæða. Hluti þeirra kemur fyrir í sögunni en eftir að hafa 

lesið kvæðin teljum við vænlegast að kenna söguna án þess að taka þau fyrir enda eru þau afar 

torskilin og erfið aflestrar. Þrátt fyrir að ekki sé ætlast til að kennarar blandi kvæðunum inn í 

kennsluna þá eru orðskýringar þeirra hafðar með fyrir áhugasama, skáletraðar til auðkennis. 

Með gerð þessara kennsluleiðbeininga hefur verð skapaður grundvöllur fyrir fjölbreyttri og 

skapandi kennslu með söguna en sá veldur er á heldur. Það er reynsla okkar að ein hugmynd 

kveiki aðra og því vonumst við til að leiðbeiningarnar haldi áfram að þróast í höndum 

áhugasamra kennara.  

 

Sagan 

Völsunga saga er fornaldarsaga sem gerist á þjóðflutningatímum, löngu fyrir landnám Íslands 

eða á tímabilinu 300-600 e.Kr. Innan hennar leynast margar sjálfstæðar sögur. Uppistaðan er 

þó frásögnin af hetjunni Sigurði Fáfnisbana og ástkonum hans, örlögum þeirra og harmi. 

Sagan gerist á mörkum tveggja heima þar sem galdrar, guðleg öfl og óumflýjanleg örlög eru 

afar sýnileg. Þau viðhorf og gildi sem voru við lýði á tímum sögunnar höfðu óneitanlega mikil 

áhrif á atburðarásina. Sagan gerist á tímum heiðinnar trúar þegar mikil átök áttu sér stað milli 

þjóðflokka í Evrópu. Goðsagnir skýrðu sköpun veraldar og ýmis fyrirbæri í heiminum, t.d. var 

Óðinn talinn ákvarða örlög manna. Í heiðnum sið var ættin máttarstólpi samfélagsins þar sem 

sæmdin var í heiðri höfð og hefndarskyldan var afar rík. Hefndarskyldan leiddi oft af sér 

mannlega árekstra og af þeim spruttu ýmis siðferðisleg álitamál. Staða kvenna var bágborin, 

þær voru valdalitlar og oft var þeim ráðstafað í hjónabönd. Þrátt fyrir það er athyglisvert 

hversu mikil áhrif konurnar í Völsunga sögu hafa á atburðarásina, sumar þeirra beita klækjum 

og aðrar berjast í orrustum. Mannréttindi eins og við þekkjum þau nú til dags voru ekki í 

hávegum höfð, börn voru eign foreldra sinna og þrælar eign húsbænda. Þó svo að sagan gerist 

löngu fyrir okkar tíma og í gjörólíku samfélagi þá er ljóst að tilfinningar þær sem 

sögupersónur bera í brjóstum sér, svo sem ást, hatur, öfund og græðgi eru enn fyrir hendi nú 

um stundir. 
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Stuðningsefni með lestri sögunnar 

 

1. Frá Siga syni Óðins 

Forfeður Völsunga eru kynntir til sögunnar. Maður að nafni Sigi drepur þrælinn Breða vegna 

öfundar en þrællinn var í eigu manns er nefnist Skaði. Sigi er gerður útlægur og leggst hann í 

hernað í kjölfarið. Hann gerist ríkur konungur yfir Húnalandi og eignast soninn Reri.  

 

Orðskýringar

aftann: kvöld, síðdegi. 

breðafönn: mikil harðfrosin fönn, 

hjarnbreiða.  

dysja: grafa án viðhafnar, urða.  

gera til: ráðast að. 

gervilegur: föngulegur, flottur.  

geta: giska á, ætla. 

gruna: (hér) tortryggja, draga í efa. 

koma upp: verða uppvíst. 

mikill fyrir sér: aðsópsmikill, láta fara 

mikið fyrir sér. 

myrða: gerður var greinarmunur á morði 

og vígi; manndráp var kallað morð ef 

verkinu var leynt, vegandi lýsti ekki vígi á 

hendur sér (og huldi líkið). 

Skaði: Skaði er í Snorra-Eddu (og 

Völsungarímum) dóttir Þjassa jötuns og 

kona Njarðar í Nóatúnum. 

stóru ber: firn eru, býsn eru. 

vargur í véum: óvelkominn, e-ð passar 

ekki inn í hópinn.  

vargur: úlfur, (hér) sekur maður, útlagi. 

vé: friðhelgur staður (sbr. að vígja).  

Tengslakort 

 

 

 

Óðinn

Sigi

ónafngreind 
kona

Rerir

Skýringar með kortum 

Kortin í leiðbeiningunum útskýra 

tengsl helstu persóna. Þær sem 

tengdar eru blóðböndum eru 

auðkenndar með svörtum lit en 

makar eru hafðir í rauðum lit og 

skáletraðir.  
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2. Frá Rera og Völsungi syni hans 

Sigi átti sér marga öfundarmenn og var að lokum drepinn af bræðrum konu sinnar. Rerir erfir 

ríkidæmið, drepur móðurbræður sína og hefnir þar með föður síns. Hann kvænist en gengur 

illa að eignast erfingja og leitar því á náðir goðanna um hjálp. Þau senda honum epli sem kona 

hans leggur sér til munns og að svo búnu verður hún þunguð. Barn þeirra fæðist að sex 

vetrum liðnum munaðarlaust, móðir þess deyr við barnsburðinn og faðirinn, Rerir, hafði þá 

þegar látið lífið vegna veikinda. Barnið hlýtur nafnið Völsungur. Gerist hann konungur yfir 

Húnalandi og gengur að eiga dóttur Hrímnis (úr goðheimum), Hljóð. Þau eignast ellefu börn, 

tíu drengi og eina stúlku. Sérstaklega er getið tvíburasystkinanna Signýjar og Sigmundar.  

 

Orðskýringar 

ala: fæða (barn). 

alroskinn: fulltíða. 

áræðisfullur: djarfur, hugaður, kjarkaður. 

barnstokkur: (eða barnastokkur) orðið er 

vandskýrt. Sumir tengja tré þetta uppruna 

ættarinnar í garði goðanna, barnastokkur er 

þá e-k jarðneskur afleggjari af eplatré 

Iðunnar í Ásgarði og tengist fornum 

frjósemisátrúnaði (seinna er hann kallaður 

apaldur sem merkt getur eplatré, en epli 

gegna oft veigamiklu hlutverki í 

frjósemisátrúnaði. Þeir sem lesa 

bran(d)stokkur tengja tréð eldum þeim sem  

brunnu í höllinni. 

eik: tré (almennt).  

fáliður: fáliðaður. 

fyrir alls sakir: að öllu leyti. 

fýsilegur: eftirsóknarverður, girnilegur, 

ráðlegur.  

geta sér barn: eignast barn. 

kappgirni: ákafi, metnaðargirni.  

komast fótum undir: koma undir sig 

fótum, treysta stöðu sína. 

minnast á: muna. 

og etur það epli sumt: drottning borðaði 

af eplinu. 

óskmær: stjúpdóttir; valkyrja. 

ræfur: þak, rjáfur. 

samfara: sambúð, hjúskapur. 

særa til barns: skera barn út. 

vera ásamt: vera samvistum. 

verða örþrifaráða: verða ráðalaus. 
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Tengslakort 

 

 

 

 

3. Siggeir fékk Signýjar Völsungsdóttur 

Siggeir konungur í Gautlandi gengur að eiga Signýju sem þó er mótfallin þeim ráðahag. Í 

brúðkaupi þeirra kemur að ókunnur maður sem stingur miklu sverði í stokk trésins, 

barnastokks. Hver sá sem nær sverðinu úr stokknum fær það til eignar en það gerir 

Sigmundur. Siggeir ásælist sverðið og býður honum gull mikið í skiptum fyrir það. 

Sigmundur afþakkar og móðgar þar með Siggeir konung, mág sinn.  

 

Orðskýringar 

albúin: tilbúin. 

apaldur: eplatré, mikið tré. 

búast við veislunni: undirbúa vel veisluna. 

einsýnn: eineygður. 

eldilegur: ellilegur (sbr. eldgamall, að 

eldast). 

fallast kveðjur við e-n: heilsa e-m ekki. 

hekla: (ermalaus) kápa með áfastri hettu. 

hjölt: handfang á sverði. 

höttóttur: höfuðfat, hattur. 

sama: sæma, hæfa. 

til hennar tæki: hana varðaði. 

þeir…metast ekki við að taka sverðið: 

þeir vilja ólmir ná sverðinu, bíða ekki 

boðanna. 

 

 

 

 

 

Rerir

Völsungur

Hljóð

Signý Sigmundur
9 önnur 

börn
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Tengslakort 

 

 

 

 

4. Siggeir bauð heim Völsungi konungi 

Signý vill breyta ráðahagnum en Völsungur tekur það ekki í mál. Siggeir konungur hyggst 

fara fyrr heim úr brúðkaupinu en venja er. Til að bæta fyrir brottför sína býður hann Völsungi 

og sonum í heimsókn til sín á Gautland og þiggur Völsungur boðið. 

 

Orðskýringar 

brigða: breyta, svíkja. 

brúð(h)laupsgjörð: að halda brúðkaup. 

framvísi: spádómsgáfa, framsýni. 

kynfylgja: ættarmót, eðliskostur. 

samir: sæmir. 

sjár: sjór. 

vingan: að vingast við einhvern, vinátta. 

 

 

 

5. Frá svikum Siggeirs konungs 

Völsungur fer til Gautlands og biður Signý hann að snúa til baka þar sem hún hefur vitneskju 

um að Siggeir hyggist svíkja hann en Völsungur vill eigi flýja af hólmi. Völsungur berst með 

liði sínu á móti Siggeiri af miklu afli. Fer svo að lokum að Völsungur fellur en synir hans tíu 

eru teknir höndum. Signý óskar þess að þeir verði ekki drepnir en þess í stað settir í stokk út í 

skóg. Á hverri nóttu drepur ylgur einn bræðranna, en talið var að þar hafi verið móðir Siggeirs 

í ylgjar ham. Signý beitir brögðum til að bjarga Sigmundi og hjálpar honum að drepa ylgina.  

 

 

Völsungur

Hljóð

Signý

Siggeir
Sigmundur

9 önnur 
börn
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Orðskýringar 

að setja e-n í stokk: háðuglegt refsitæki 

(bjálki með raufar fyrir fótleggi, 

gapastokkur). 

á þriggja mánaða fresti: (hér) eftir þrjá 

mánuði. 

búa eftir: verða eftir (á skipunum). 

draga veðrið af e-u: finna lykt af e-u. 

duga: hjálpa. 

henni varð það fyrir: hún brá á það ráð. 

í samt: í röð. 

kemur mér að því: verður mér svo. 

mágur: tengdasonur/tengdafaðir; orðið 

hafði óákveðnari merkingu en nú, gat 

táknað mann sem öðrum var mægður með 

einhverjum hætti. 

ófæra: hætta. 

óvígur her: ósigrandi her. 

ríða: bera á, smyrja, rjóða. 

selja: afhenda. 

verða vel reiðfara: reiða vel af í sjóferð.  

ylgur: úlfynja. 

 

 

 

6. Sigmundur drap sonu Siggeirs 

Signý hjálpar Sigmundi að leynast í jarðhýsi í skóginum. Hún sendir honum báða syni þeirra 

Siggeirs til að hjálpa Sigmundi að hefna Völsungs föður þeirra. Sigmundur leggur fyrir þá 

þrautir og sannast þá að þeir eru kjarklitlir og til lítils nýtir. Signý fyrirskipar því Sigmundi að 

drepa þá sem hann og gerir.  

 

Orðskýringar 

fór sem samt sé: fór á sömu leið. 

hann þótti ekki manni að nær: honum 

fannst hann ekki nær því að hafa 

hjálparmann. 

vel að hófi: eins og efni stóðu til. 

 

 

 

7. Upphaf Sinfjötla 

Signý hefur hamskipti við seiðkonu, leggst í gervi hennar með bróður sínum Sigmundi og 

eignast í kjölfarið soninn Sinfjötla. Þegar hann er tíu vetra gamall leggja þau fyrir hann sömu 

þrautir og lagðar voru fyrir syni Signýjar. Sinfjötli stenst raunirnar og sver sig í ætt Völsunga.  
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Orðskýringar 

beini: greiði, hjálp. 

brjótast við e-u: veita mótspyrnu. 

fjölkunnug: göldrótt. 

harla: mjög. 

hlýða: duga; (hér) skaða ekki. 

knoða: hnoða. 

krikta um: kjökra, beygja af. 

litur: hamur, yfirbragð, útlit. 

seiðkona: kona sem leggur stund á galdur. 

skipta hömum: fara í annars líki, taka á 

sig mynd annars. 

 

Tengslakort 

 

 

 

 

8. Hefnd Völsunga 

Sigmundur þjálfar upp og herðir Sinfjötla með því að láta hann ferðast um skóginn og drepa 

og ræna menn. Þeir fara í úlfshama sem eru álögum gæddir og lenda í raunum þar sem 

Sinfjötli særist. Sigmundur læknar hann af sárum sínum með hjálp galdra. Þeir halda til hallar 

Siggeirs til að hefna Völsungs. Þeir felast í höllinni en þar segja börn Signýjar og Siggeirs til 

þeirra. Sinfjötli drepur börnin að fyrirskipan Signýjar og kastar þeim fyrir konung. Feðgarnir 

eru yfirbugaðir af mönnum Siggeirs og settir í haug þar sem þeir eru látnir bíða dauðans. 

Signý kemur sverði Sigmundar til þeirra og með því ná þeir að losna úr haugnum. Þeir fara til 

hallarinnar og bera eld að. Signý kýs að brenna inni með konungi og hirð hans eftir að hún 

hefur tjáð Sigmundi að hann sé faðir Sinfjötla. Sigmundur endurheimtir lönd Völsungs 

konungs, kvænist Borghildi og eignast með henni synina Helga og Hámund. Helgi gerist 

mikill og frægur konungur og ræðst í hernað ásamt Sinfjötla.  

 

 

Völsungur

Hljóð

Signý Sigmundur

Sinfjötli
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Orðskýringar 

áræðisfullur: hugrakkur. 

blóðrefill: sverðsoddur. 

fremjast vel: ná miklum frama. 

frumvaxti: kominn af barnsaldri, 

stálpaður. 

gull: gullhringur. 

hjörvi: með sverði. 

hreysiköttur: rándýr af marðarætt. 

hún tók tveggja vegna: hún (þ.e. hellan) 

náði enda í milli. 

hyggja að fyrir sér: hugleiða, íhuga. 

kenna: finna fyrir. 

laukur: margvíslegur átrúnaður var á 

lauka, ekki hvað síst geirlauk (hvítlauk), til 

að verjast sjúkdómum, vinna gegn eitri og 

eins til að stugga við illum vættum. Hér er 

sennilega um hvítlauk að ræða. 

láta vargsrödd: tala með úlfsrödd, gefa frá 

sér úlfshljóð. 

lét sér ekki feilast: lét ekki bilbug á sér 

finna, var hvergi smeykur. 

lostugur: fús, sjálfviljugur. 

máli: samkomulag.  

metorð: mannvirðing. 

mörk: skógur, víðavangur. 

nafnfesti: gjöf sem fylgdi nýju nafni. 

norn: örlagagyðja, spádís; nornir voru við 

barnsfæðingar og skópu örlög, ill eða góð 

(sbr. Gylfaginning, 15. kafli). 

staka við: hrasa. 

veita e-m formála: ráða e-m örlög. 

verða fyrir ósköpum: verða fyrir 

göldrum, forneskju; „En þeir menn er fyrir 

ósköpum verða, þá valda því illar nornir.“ 

(Gylfaginning, 15. kafli.). 

 

Tengslakort 

 

 

 

 

 

Völsungur

Hljóð

Sigmundur

Borghildur

Helgi 
Hundingsbani

Sigrún 
Högnadóttir

Hámundur

Sigmundur

Signý

Sinfjötli
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9. Frá Helga Hundingsbana 

Helgi sonur Sigmundar drepur Hunding konung og síðar jafnframt syni hans, Álf, Eyjólf, 

Hervarð og Hagbarð, þegar þeir reyna að hefna föður síns. Helgi hittir Sigrúnu Högnadóttur 

sem lofuð er Höðbroddi, syni Granmars konungs, gegn sínum vilja. Helgi safnar miklum her 

og sækir að Höðbroddi. Sinfjötli og Granmar konungur eiga í miklu orðaskaki og safnar 

Höðbroddur í kjölfarið liði. Hann berst við Helga og hans menn svo mikið mannfall hlýst af. 

Helgi sigrar að lokum, fær ríki Höðbrodds og Sigrúnu. Hans getur ekki meir í sögunni.  

 

Orðskýringar 

gera sig að illu kunnan: vera frægur fyrir 

illmennsku. 

gnúa: nudda, núa. 

hersaga: frétt um her, hernað. 

mörk: víðavangur; skógur. 

setur: bústaður, dvalarstaður. 

skjaldmær: hervædd kona. 

skyggður: fægður, blikandi. 

stefna að sér: kalla til fundar við sig. 

svo sem í loga sæi: eins og horft væri í eld 

(svo mjög glampar á herklæðin). 

tímadagur: hamingjudagur. 

 

Tengslakort 

 

 

 

 

10. Dauði Sinfjötla 

Sinfjötli og bróðir Borghildar drottningar ásælast sömu konu. Þeir þreyta málið með því að 

berjast og fer svo að Sinfjötli banar honum. Þegar Borghildur fréttir af láti bróður síns vill hún 

Sinfjötla burt úr ríki sínu en Sigmundur vill það eigi. Í erfidrykkjunni sem Borghildur heldur 

Hundingur 
konungur 

Álfur Eyjólfur Hervarður Hagbarður

Granmar

konungur

Höðbroddur
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bróður sínum eitrar hún fyrir Sinfjötla og deyr hann. Sigmundur rekur þá Borghildi á brott og 

lætur hún lífið skömmu síðar.  

 

Orðskýringar 

kvað engi frama að sakast við konur: 

taldi ástæðulaust að deila við konur. 

flærður: eitraður, svikinn. 

frýja: eggja. 

g(j)öróttur: gruggugur, meinblandinn, 

eitraður. 

harmur gangi nær bana: við það að deyja 

úr sorg. 

játta: játa. 

láta grön sía: láta (drykkinn) renna 

gegnum yfirskeggið. 

sama: sæma, hæfa. 

 

 

 

11. Fall Sigmundar Völsungssonar 

Sigmundur hefur augastað á Hjördísi dóttur Eylima konungs. Lyngvi sonur Hundings 

konungs hefur einnig áhuga á henni en Hjördís velur Sigmund sér til manns. Lyngvi eggjar 

Völsunga til orrustu. Hjördísi er þá ekið ásamt ambátt einni til skógar. Upphefst mikill 

bardagi þar sem spádísir virðast varna Sigmundi sárum og gengur honum og hans liði vel þrátt 

fyrir háan aldur og fámenni. Þegar ókunnur maður birtist og klífur sverð Sigmundar snýst 

bardaginn honum í óhag. Sigmundur og Eylimi deyja báðir í orrustunni ásamt miklu liði.  

 

Orðskýringar 

aldri orpinn: aldraður. 

bíta fyrir: ráða úrslitum, ríða af 

baggamuninn. 

farargreiði: vistir og búnaður til ferða. 

fyrirkoma: steypa. 

geir: spjót, vopn. 

gera veislu: bjóða til veislu. 

heill: gæfa. 

hekla: (ermalaus) kápa með áfastri hettu. 

setja e-m torg: heimila e-m að afla sér 

nauðsynlegra vista. 

spádís: örlaganorn. 

vandur: vandráðinn. 

þeir munu eigi hafa eitt erindi: þeir geta 

ekki báðir haft sitt fram, annar fer 

bónleiður til búðar. 

æði: skap, lundarfar. 
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Tengslakort 

 

 

 

 

12. Frá Hjördísi drottningu og Álfi konungi 

Áður en Sigmundur gefur upp öndina fer Hjördís til hans í valinn og vill græða sár hans en 

það hugnast honum eigi. Þegar hún biður hann um að hefna föður síns segir hann það öðrum 

ætlað og kveður hana ganga með son sinn undir belti. Eftir andlát Sigmundar dulbýst Hjördís 

sem ambátt og fer með Álfi, syni Hjálpreks konungs af Danmörku, í hans ríki. Þegar Álfur 

kemst að því að hún er drottning vill hann fá hana fyrir konu. Hún segir honum þá sögu sína 

og vill Álfur ganga að eiga hana að loknum barnsburði.   

 

Orðskýringar 

að falla í valinn: að deyja. 

elda: líða á. 

fyrirrúm: næsta rúm fyrir framan lyftingu. 

gnótt: mergð, fjöldi, gnægð. 

græðandi: læknandi, hægt að lækna. 

láta: segja. 

margur lifnar úr litlum vonum: margur 

heldur lífi þó að vonlítið virðist.  

mundur: heimanmundur; mæla e-m 

mund: ákveða hve stóran mund skal gjalda. 

ótta: síðasti hluti nætur (3-6). 

valur: hinir föllnu á orrustuvelli. 

þar skiptir eigi að líkindum til: það varð 

ekki auðráðið af útliti þeirra. 

 

 

 

Völsungur

Hljóð

Sigmundur

Signý

Sinfjötli

Sigmundur

Hjördís 
Eylimisdóttir

Sigurður 
Fáfnisbani

Sigmundur

Borghildur

Helgi Hámundur
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Tengslakort 

 

 

 

 

13. Frá Sigurði Fáfnisbana og Regin 

Hjördís fæðir soninn Sigurð sem elst upp hjá Hjálpreki konungi, fósturafa sínum. Hann er 

mikill vexti og skörulegur. Dvergurinn Reginn er fóstri Sigurðar og er hann í læri hjá honum á 

uppvaxtarárum sínum. Reginn hvetur Sigurð til að sækja sér fé og fer Sigurður því með leyfi 

konungs til skógar að verða sér út um hest. Þar hittir hann ókunnugan gamlan mann með sítt 

skegg sem bendir honum á vænan hest undan Sleipni. Að svo búnu segir Reginn honum frá 

orminum ógurlega sem lúrir gráðugur á gullinu.  

 

Orðskýringar 

atferð: hegðun, atferli. 

engi hans maki: enginn eins og hann, 

enginn jafningi hans.  

fastna: trúlofa. 

frýja: eggja. 

fæddur: (hér) uppalinn. 

gera af meiru en er: ýkja. 

Gnitaheiður: Gnitaheiði. 

hallkvæmast: henta, hæfa. 

hlaupari: flækingur, hlaupingi. 

Sleipnir: hestur Óðins. 

þorparsveinn: hlaupastrákur þorpara. 

 

 

 

Sigmundur

Hjördís

Sigurður 

Stjúpar Sigurðar 
Fáfnisbana

Hjálprekur 
konungur 

Danmerkur

Hjördís

Álfur

Sigurður 
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14. Frá oturgjöldum 

Saga Regins af gullinu og tilurð ormsins. 

 Maður að nafni Hreiðmar átti þrjá syni, hagleiksmanninn Regin, Otur sem oft brá sér 

í oturslíki og hinn mikla og grimma Fáfni. Dag einn er æsirnir Óðinn, Loki og Hænir voru á 

ferð sáu þeir Otur, son Hreiðmars, í oturslíki synda við Andvarafoss. Loki drepur Otur og í 

kjölfarið krefjast Hreiðmar og synir hans þess að æsirnir greiði fyrir dauða hans með gulli. 

Loki aflar gullsins með því að ræna gulli frá dvergnum Andavara en hann hafðist við í 

geddulíki í Andvarafossi. Andvari reiðist og leggur bölvun á ránsfenginn, þar á meðal hring 

einn er kallast Andvaranaut. Bölvunar gullsins fer strax að gæta því um leið og feðgarnir 

koma höndum yfir það drepur Fáfnir föður sinn, tekur fenginn og breytist í ægilegan orm sem 

lúrir einn á gullinu. 

 Þegar Sigurður hefur hlýtt á söguna biður hann Regin um að smíða sér sverð til að 

drepa hinn illræmda orm. 

 

Orðskýringar 

gedda: ránfiskur í fersku vatni (ekki til á 

Íslandi). 

hagleikur: listfengi. 

hann mátti eigi sjá að þyrri: hann gat 

ekki afborið að sjá (matinn) þverra. 

Hænir: goð sem gefur mönnum sál. 

kannat: getur ekki. 

lindar logi: gull. 

norn: örlagadís, spádís. 

Óinn: dvergsheiti  

Rán: kona Ægis. 

reiða: gjalda. 

verðrat: verður ekki. 

víti: ógæfa. 

yfirlát: staða, virðing. 

 

Tengslakort 

 

 

Hreiðmar

Reginn Fáfnir Otur
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15. Sverðssmíð Regins 

Reginn smíðar tvö illa gerð sverð sem Sigurður brýtur í spað. Hann grípur þá til þess ráðs að 

biðja móður sína um brotna sverðið Gram og lætur Regin smíða nýtt sverð úr því gamla. 

Sverðið var svo magnað og sterkt að það klauf steðja niður í fótinn. Eftir smíðina minnir 

Reginn Sigurð á að efna loforð sitt um að drepa Fáfni, en Sigurður hyggst fyrst hefna föður 

síns. 

 

Orðskýringar 

afl: eldstæði í smiðju. 

brandur: sverð. 

framgjarn: metnaðargjarn. 

selja: afhenda, láta af hendi. 

steðji: misjafnlega lagaður járnklumpur. 

ullarlagður: hnoðri eða snifsi úr ull. 

 

 

 

16. Sigurður fann Grípi 

Sigurður leitar til Grípis móðurbróður síns og fær þar vitneskju um forlög sín. Reginn minnir 

hann enn og aftur á loforð sitt um að drepa Fáfni en Sigurður kveðst ætla að hefna föður síns 

fyrst. 

 

Orðskýringar 

framvís: forspár, framsýnn. hann var þó lengi fyrir: hann var tregur 

að láta uppi. 

 

 

 

17. Sigurður hefndi föður síns 

Sigurður safnar miklu liði með aðstoð konunga og siglir í land þeirra Hundingssona, Lyngva 

og Hjörvars. Hefst upp blóðugur bardagi þar sem Sigurður gengur hetjulega fremstur í 

fylkingu og drepur alla Hundingssyni og flesta þeirra menn. Af sigrinum hlýtur hann mikið fé 

og ágæti. Í þriðja sinn minnir Reginn hann á að efna loforð sitt og kveðst Sigurður ætla að 

gera það enda hafi hann nú gegnt hefndarskyldu sinni. 

 



 

18 

 

Orðskýringar 

dreki: langskip með útskornu drekahöfði í 

stafni. 

Fengur, Fjölnir: Óðinsheiti. 

framarla: fremst, framarlega. 

geysingur: mikill hraði. 

Hnikar: Óðinsheiti. 

Huginn: Huginn og Muninn hétu hrafnar 

Óðins, þeir sátu á öxlum hans og hvísluðu 

tíðindum í eyra honum. Hér almennt um 

hrafna.Gleðja Huginn þýðir að vega víg og 

gefa hröfnum náinn, berjast. 

ítarlegur: ágætur, frábær. 

roðra: rauður litur; blóð. 

skýfa: (hér) höggva í sundur, skífa. 

 

 

 

18. Frá vígi Fáfnis 

Sigurður hyggst nú efna loforð sitt við Regin um að drepa orminn Fáfni. Reginn gefur Sigurði 

miður góð ráð varðandi drápið en gamall skeggjaður maður kemur þá til hans og ræður 

honum frá því að fara að tilmælum Regins. Sá hinn sami maður gefur honum önnur og 

vænlegri ráð sem Sigurður fer eftir. Hann grefur margar holur, fer ofan í eina þeirra og stingur 

orminn í hjartastað. Á banabeði ormsins eiga þeir langt samtal og að lokum segir ormurinn 

Sigurði að gullið verði honum að bana og öllum þeim sem það eignast. 

 

Orðskýringar 

banadægri: dánardagur. 

blautur: huglaus, blauður. 

bægsli: framlimur. 

Dvalinn: dvergsheiti. 

fátt vilt þú að mínum dæmum gera: þú 

vilt ekki hlíta leiðsögn minni. 

fjörbrot: dauðateygjur. 

fnýsa: spúa. 

fráneygður: með hvöss augu, með 

brennandi augu. 

gnýr: hávaði, drunur. 

göfugt dýr: (hér) maður. „Sigurður duldi 

nafn síns fyrir því, að það var trú þeirra í 

forneskju, að orð feigs manns mætti mikið 

ef hann bölvaði óvin sínum með nafni.“ 

(Fáfnismál). 

heiftyrði: reiðiorð, hatursorð. 

hjörlögur: blóð; blanda hjörlegi: úthella 

hver annars blóði. 

hvatur: skjótur, röskur. 

hvatvetna: hvaðeina, allt. 

mögur: sonur. Kjósa mögu frá mæðrum: 

leysa börn úr móðurkviði með galdri.  
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óskaptur: ekki skapaður. 

snarpur: djarfur. 

sundurlaus: mismunandi, ólíkur; 

aðgreindur. 

Surtur: landvarnajötunn suður í 

Músspellsheimi: „Hann hefur logandi 

sverð og í enda veraldar mun hann fara og 

herja og sigra öll goðin og brenna allan 

heim með eldi.“ (Gylfaginning, 4. kafli). 

sveiti: (hér) blóð. 

þrítugur: þrjátíu faðma hár. 

æfar: afar. 

ægishjálmur: hjálmur sem vekur ótta; 

bera ægishjálm yfir e-m: halda e-m í 

greipum ótta; „Fáfnir hafði þá tekið hjálm 

er Hreiðmar hafði átt, og setti á höfuð sér, 

er kallaður var ægishjálmur er öll 

kvikvendi hræðast er sjá“ (Fáfnismál). 

ærinn: nógur; of mikill. 

 

 

 

19. Sigurður eignaðist Fáfnisarf 

Sigurður og Reginn þrasa um hver beri ábyrgð á og eigi heiðurinn af Fáfnisdrápinu. Reginn 

vill fá að éta hjarta ormsins en Sigurður bragðar á blóði þess áður og skilur þá fuglsrödd. Af 

tali fuglanna heyrir hann að betra væri að hann æti hjartað einn og ætti gullið allt óskipt. Hann 

drepur því Regin og sækir gullið sem er mikill fengur. Í honum er margt að finna, til dæmis 

sverðið Hrotta, ægishjálm, gullbrynju og fleiri dýrgripi. 

 

Orðskýringar 

fremdarverk: frægðarverk. 

horskur: vitur. 

hyggja: hugsa. 

igða: spörfugl. 

klaka: kvaka. 

móður: hugaræsing, geðshræring. 

stokkur: (hér) stoð. 

tjá: stoða, duga, tjóa. 

vissir þú eigi hvort eð var, himinn eða 

jörð: þú vissir ekki þitt rjúkandi ráð. 

þá skar Sigurður…: eðlilegra væri: Þá 

skar Reginn… (sverð hans hér Refill). 

þurft: þarfir. 
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20. Fundur Sigurðar og Brynhildar 

Sigurður ríður nú suður á bóginn og hittir á Hindarfjalli konu eina, brynju klædda, að nafni 

Brynhildur. Hún er fögur konungsdóttir sem býr yfir mikilli visku og biður Sigurður hana um 

að kenna sér speki. Það gerir hún með því að fara með fjölmargar rúnavísur fyrir hann sem 

innihalda margs konar visku og heilræði.  

 

Orðskýringar 

á brúar sporði: hér er sennilega átt við 

brúna Bifröst eða Ásbrú (sbr. 

Gylfaginningu). Brúin Bifröst birtist sem 

regnbogi. 

Árvakur og Alsvinnur: hestar þeir sem 

draga kerru sólar. 

bjargrúnar: rúnir til hjálpar konum í 

barnsnauð. 

bókrúnar: oft leiðrétt í bótrúnar: rúnir 

sem bæta. 

Bragi: skáldskaparguð. 

breki: brotsjór. 

brimrúnar: rúnir til að bjarga skipi úr 

sjávarháska. 

brynþinga valdur: hermaður. 

dísir: örlaganornir, spádísir. 

emkat: ég er ekki. 

fár: ógæfa. 

fellrat: fellur ekki. 

full: fullur bikar. 

fullir dómar: fullskipaðir dómar. 

gamanræðna: í Konungsbók stendur 

gamanrúna: rúna sem vekja gleði. 

Gaupnir: á sennilega að vera Gungnir: 

geir Óðins. 

geðhorskur: vitur. 

gumi: maður. 

gýgur: tröllkona. 

hinn helgi mjöður: skáldskaparmjöðurinn. 

hjalt: handhlíf á sverði milli brands og 

handfangs. 

hjör: sverð. 

holdgróinn: samgróinn líkamsholdi.  

Hroptur: Óðinsheiti. 

Hrungnir:(H)rungnir var jötunn. 

hugrúnar: rúnir sem efla vit og þroska. 

hvassa vopna hlynur: hermaður. 

hvel: hjól. 

höfuðsmátt: hálsmál. 

ker: ílát oft úr tré eða leir.  

kind: barn. 

laukur: til að vinna gegn eituráhrifum. 

lausnar lófi, líknar spor: vísar til þess er 

linar þjáningu. 

limrúnar: lækningarúnir ristar á trjágrein. 

líknstafir: lækningarúnir. 

ljóð: (hér) galdraljóð. 

manngi: enginn. 

málrúnar: rúnir sem efla vald á máli og 

veita vernd gegn heiftyrðum. 

meginrúnar: öflugar rúnir. 

megintír: mikil frægð. 
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munkat: mun ekki. 

mær: ágætur. 

nagl: nögl. 

nauð: rúnastafurinn n. 

nyt: gagn, not.   

og um liðu spenna: (sennilega) taka um 

hönd sængurkonunni. 

reist: risti. 

seglmar: skip. 

signa: gera trúarmark yfir. 

sigrúnar: rúnir sem veita sigur í orrustu. 

skínandi guð: sólin. 

skjaldborg: veggir úr órofinni röð skjalda. 

skjöldur: (hér sennilega) Svalinn sem ver 

jörðu fyrir hita sólar (sbr. Grímnismál, 

38). 

sleða fjötrar: sleðabönd þau er festa 

þverfjalir við meiða. 

Sleipnir: hinn áttfætti hestur Óðins. 

snotur: vitur. 

stjórnarblað: stýrisblað. 

svefnþorn: þyrnir sem veldur djúpum 

svefni þegar honum er stungið í eyra 

manns eða hár. 

Týr: heiti guðsins; rúnastafurinn t. 

uns rjúfast regin: til ragnaraka. 

vagl: nögl. 

valböst: sverðshluti. 

vanir: goð af vanaætt. 

vefja: flækja. 

verpa: varpa. 

véttrim: (upphleypt) rák eftir endilöngum 

brandi, miðja vega milli eggja. 

vinda: (hér) hagræða. 

virtur: ógerjaður maltvökvi. 

vitra: viska, þekking. 

viturleikur: skynsemd, viska.  

vænleiki: fegurð. 

öll eru mál of metin: allt er ákvarðað 

fyrirfram. 

ölrúnar: rúnir til að vinna gegn óhollum 

áhrifum drykkjar. 

 

 

 

21. Frá heilræðum Brynhildar 

Brynhildur heldur hér áfram að uppfræða og gefa Sigurði spekiráð, að þessu sinni í lausu 

máli. Sigurður hrífst af Brynhildi, þau lofast hvort öðru og binda með sér eið.  

 

Orðskýringar 

að þú sért sönnu sagður: að þú sért 

sannlega huglaus. 

bleyðimaður: huglaus maður, hugleysingi.  

eftirleitan: leita eftir, sækjast eftir. 

griðrof: rjúfa sátt, sáttrof.  

heimslegur: heimskulegur. 

hugarekki: hugarangur. 

kenn: kenna. 
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langælegur: langvinnur. 

manns kona: eiginkona annars manns. 

mághatur: (hér) sennilega hatur 

tengdafólks.  

mishugi: bráður. 

móðtregi: hugarangur. 

oft er úlfur í ungum syni: forn málsháttur 

sem þýðir að ungir geta verið þér 

fjandsamir, æskan er ekki trygging fyrir 

trausti. 

vélráð: lævísi, svik, brögð. 

þótt þig nátti: þótt þú takir þér 

næturgistingu; þótt þú sért óviðbúinn komu 

nætur, nóttin komi þér í opna skjöldu. 

æði: eðli, hugur, (hér) skap. 

 

 

 

22. Lýsing Sigurðar Fáfnisbana 

Sigurður fer brott frá Hindarfjalli. Ytra útliti hans, andlegu atgervi og eiginleikum er hér lýst 

mjög nákvæmlega.  

 

Orðskýringar 

digurleiki: sverleiki. 

döggskór: neðsti hluti sverðsskeiða, gjarna 

hjúpaður (með skó). 

hæverska: prúðmennska, látleysi.  

langtalaður: mælskur. 

laugaður: baðaður.  

marka: mála, skreyta.  

málsnjall: vel máli farinn. 

nálega: næstum. 

sénn: sem hægt er að sjá, sem sést. 

skammt: stutt. 

snar: hvass. 

spönn: u.þ.b. 16 sm. 

söðull: hnakkur. Þegar talað er um söðul í 

nútímamáli er átt við sérstakan hnakk 

handa konum þar sem báðir fætur koma 

sömu megin niður.  

verpa: kasta, varpa. 

vopnrokkur: brynstakkur, treyja utan yfir 

brynju. 

Væringjar: (hér) norrænir menn. 
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23. Sigurður dvaldist með Heimi 

Sigurður kemur að bæ höfðingjans Heimis en hann er maður Bekkhildar, systur Brynhildar. 

Þau Bekkhildur eiga einn son er Alsvinnur heitir en hann tekur Sigurði einkar vel og dvelst 

hann þar um langa hríð við gott atlæti.  

 

Orðskýringar 

beita haukum sínum: stunda veiðar með 

fálkum. 

fásénn: fáséður, sjaldgæfur.  

hollur: dyggur, tryggur. 

skepta: skerpa, brýna.  

 

Tengslakort 

 

 

 

 

24. Fundur Sigurðar og Brynhildar 

Brynhildur kemur til Heimis og Bekkhildar og dvelur hjá þeim. Þegar Sigurður sér hana 

verður hann svo hugfanginn að hann dregur sig í hlé og vill ekki lengur skemmta sér með 

öðrum á bænum. Hann tjáir Brynhildi ást sína en hún segir honum að þeim sé ekki ætlað að 

vera saman þar sem hún muni berjast en hann muni eiga Guðrúnu Gjúkadóttur í framtíðinni. 

Þetta hugnast Sigurði ekki, hann segist ekki vilja aðrar konur en hana og sver þess heit að eiga 

enga aðra. Brynhildur er sama sinnis og í kjölfarið bindast þau hvort öðru á ný þegar Sigurður 

gefur henni gullhring. 

 

 

 

Buðli

Brynhildur
Bekkhildur

Heimir

Alsvinnur

Atli
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Orðskýringar 

borker: einhvers konar ílát. 

ekki lér mér tveggja huga um þetta: ég 

er ekki í neinum vafa um þetta. 

fálátur: þögull, afskipta lítill.  

frjóast: blómstra. 

gaman: munúð. 

hagleikur: listfengi. 

háttung er í: óvíst er. 

hnípa: drúpa höfði, hengja haus, verða 

sorgmæddur. 

hún lagði sinn borða með gulli: hér mun 

vera átt við það sem í erlendum máldögum 

er nefnt aurifrisia og getur bæði átt við 

ofin bönd með gullþræði eða borða með 

útsaumuðum myndum, sem voru „lagðir“ 

(þ.e. ásaumaðir) ofnir gullborðar til frekara 

skrauts. 

hún mælti slíkt: hún mælti hið sama. 

hversu kom hún hér: hvenær (hversu 

löngu) kom hún hingað. 

jafnaðarþokki: gagnkvæmur ástarhugur. 

lesa á borða: sauma á borða. 

rúm: (hér) sess, sæti. 

skipan: fyrirkomulag, ráðstöfun (hér) 

háttalag.  

skjaldmær: hervædd kona. 

stórmerki: afrek, merkileg fyrirbæri. 

sýta: harma, trega. 

 

 

 

25. Viðræður Guðrúnar og Brynhildar.  

Gjúkungar eru kynntir til sögunnar ásamt Buðla konungi og Atla syni hans. Guðrúnu 

Gjúkadóttur dreymir draum um fagran hauk í hendi sér. Hún fer á fund Brynhildar til að finna 

út hver gæti verið haukurinn í draumnum. Brynhildur ræður draum Guðrúnar á þann veg að 

hún muni eiga Sigurð um skamma hríð og að miklar deilur muni skapast af þeim ráðahag og 

blóði verði út hellt. Guðrún fer þá með sínu fylgdarliði aftur heim til Gjúka konungs. 

 

Orðskýringar 

ágætastur: bestur, frægastur. 

bella: beita, hafa í frammi. 

dreifa: (hér) ata. 

fjölkunnugur: margvís, göldróttur. 

frétta: (hér) vita. 

halda fréttum til e-s: fylgjast með e-m. 

meinblandinn: eitraður. 

menntur: vel upplýstur, menntaður. 

ráð: máttarvöld. 

segir þú hann borinn: eðlilegra væri: 

segir þú hann óborinn. 

skrifaður: skreyttur myndum eða reflum 

(borðum). 

spá er spaks geta: vitur maður er framvís. 
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tími: hamingja. 

trautt: varla, trauðla. 

það er í góðum efnum: satt er það. 

 

Tengslakort 

 

 

 

 

26. Sigurður fékk Guðrúnar 

Sigurður yfirgefur nú Heimi og fer til hallar Gjúka konungs þar sem honum er vel tekið. 

Grímhildur sér hversu mikilfenglegur Sigurður er í alla staði og hefur hug á að hann verði 

eiginmaður Guðrúnar en jafnframt sér hún hversu ástfanginn hann er af Brynhildi. Hún 

bregður því á það ráð að gefa honum óminnisdrykk og því gleymir hann loforðum sínum 

gagnvart Brynhildi. Gjúki konungur og Gunnar bjóða Sigurði bæði ríki og Guðrúnu, hann 

tekur því boði. Sverjast þeir Gunnar og Sigurður nú í bræðralag, þeir fara víða og vinna mörg 

afreksverk. Sigurður gefur Guðrúnu bita af hjarta Fáfnis. Við það verður hún grimmari og 

vitrari. Grímhildur hvetur Gunnar nú til að fara og biðja Brynhildar og leggur til að með 

honum fari Sigurður  

 

Orðskýringar 

fýsa: langa, vilja.  

herfang: stríðsfengur sem sigrandi her 

tekur af hinum sigraða.  

kvonlaus: ógiftur, sá sem á engan maka, 

kvenmannslaus.  

sambornir bræður: albræður. 

skenkja: að hella, skammta, bera fram. 

staðfestast: láta ílendast

Gjúki 

Grímhildur

Guðrún Gunnar Högni Guttormur
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Tengslakort 

 

 

 

27. Sigurður reið vafurlogann 

Gunnar fer ásamt Sigurði að biðja Brynhildar en hún kveðst einungis vilja eiga þann mann 

sem getur riðið brennandi eld sem sleginn er um sal hennar, kallaður vafurlogi. Þegar Gunnari 

tekst ekki að ríða logann grípa þeir til ráða Grímhildar og hafa hamskipti. Ríður nú Sigurður 

logann í Gunnars ham og ber upp bónorðið. Brynhildur játast honum og deila þau rekkju í 

þrjár nætur. Sigurður tekur hringinn Andvaranaut sem hann hafði gefið henni og fær henni 

annan hring af Fáfnisarfi. Buðli konungur kemur ásamt Brynhildi og Atla, börnum sínum, til 

Gjúkunga og er þar haldin mikil veisla. Í lok veislunnar man Sigurður eftir eiðum sínum 

gagnvart Brynhildi en aðhefst ekkert.  

 

Orðskýringar 

að búa eina rekkju: að deila sama rúmi.  

bliku reiði: glampa sló á reiðtygin. 

borg gulli byst: þak hallarinnar er 

gullslegið, þakburstin lögð gulli. 

búist við veislu: búið til veislu. 

frumver: (hér) fyrsti ástmaður. 

fylkis rekkar: menn (Gunnars) konungs. 

gnýr: hávaði, drunur, ískrandi hljóð, brak, 

brestur. 

hopar: hörfa, víkja, skjótast undan.  

í meðal: á milli. 

listulega: glæsilega. 

litur: yfirbragð, útlit; skipta litum: hafa 

hamskipti. 

lofgjarn: sem vill afla sér frægðar og 

frama. 

minna: muna. 

níta: neita. 

spori: gaddur aftan úr skóhæl reiðmanns, 

notað til að hvetja hest áfram.  

sæta: gegna. 

vafurlogi: kvikandi logi; töfralogi. 

öðlingur: konungur. 

  

Sigurður 

Guðrún

Sigmundur II
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28. Viðræða Guðrúnar og Brynhildar 

Brynhildur og Guðrún fara að metast um eiginmenn sína og segir þá Guðrún Brynhildi frá því 

að það hafi verið Sigurður sem reið vafurlogann og deildi með henni rekkju í þrjár nætur. Til 

sönnunar sýnir Guðrún Brynhildi hringinn Andvaranaut sem Sigurður tók af Brynhildi þegar 

hann var í ham Gunnars. Við það verður Brynhildur æf af reiði og halda þær áfram að rífast. 

Brynhildur segir Guðrúnu að hún muni gjalda fyrir að eiga Sigurð og að hún unni því ekki að 

Guðrún fái að njóta Fáfnisarfsins. 

 

Orðskýringar  

attú: að þú. 

ámæla: álasa, kenna einhverjum um 

eitthvað.  

dyljast við e-ð: rengja e-ð. 

er af þér rennur: þegar þér rennur reiðin. 

fyrir hversvetna sakir: að öllu leyti. 

fyrnast: falla í gleymsku. 

gnótt: gnægð, nægtir, fjöldi eða mergð.  

hlýri: bróðir (Gunnar). 

hví skal ég um þetta jafnast við þig 

heldur en um annað: af hverju ætti ég að 

vera þér jafn í þessu frekar en öðru. 

hyggja e-m eigi vel: að hugsa ekki vel til 

e-s.  

lasta: hallmæla, finna að, setja út á.  

launmæli: leynilegt samtal. 

letja: ráða e-m frá e-u.  

maklegur: sem á eitthvað skilið.  

né eitt sinn: nokkurt sinn. 

ófagnaður: harmur, ólán.  

ómaklegt: óverðskuldað. 

sama: sæma. 

samveldi: samlífi. 

sjatna: hjaðna. 

sjá ráð fyrir e-m: velja e-m ráðahag. 

ummæli: (hér) sáttmáli. 

véla: svíkja, blekkja. 

virða: meta.  

þarf honum eigi hugar að frýja: ekki skal 

væna hann um hugleysi. 

þóttú: þótt þú.  

öld: fólk. 

 

 

 

29. Frá harmi Brynhildar 

Brynhildur leggst nú í rúmið og segir Gunnari að hún viti allt um svikin gagnvart sér. Hún er 

æf út í Gunnar og vill eigi lifa lengur. Margir reyna að telja hana af því að stytta sér aldur og 

þar á meðal Sigurður. Hann og Brynhildur eiga langt og tilfinningaþrungið samtal þar sem 

Sigurður segir henni að hann hafi ekki svikið hana viljandi og að hann elski hana og sé 



 

28 

 

tilbúinn að yfirgefa Guðrúnu fremur en að hún láti lífið. Brynhildur kveðst ekki lengur vilja 

Sigurð þar sem hann hafi svikið hana hver svo sem skýringin á svikunum sé. Hún segir að 

fleiri en hún muni hljóta bana og þar með rætist spádómur hennar. 

 

Orðskýringar 

alls: (af allur) því, þar sem. 

bað svo lúka skemmudyrum: (hér) bað 

um að hurðinni væri hallað að því marki 

að… 

beð: reitur. 

brigsla e-m: núa e-m e-u um nasir. 

brynjuhringar: hringar sem tengja bak- 

og framstykki brynju. 

dirfð: dirfska. 

eiðrofa: sá sem rífur eið eða semur 

meinsæri.  

er ég gáði míns geðs: er ég var með 

sjálfum mér. 

fjötrar: hlekkir, bönd. 

flærðarorð: meinsærisorð, illt umtal. 

fyrirláta: glata; yfirgefa. 

gerahold: úlfskjöt. 

goða reiði: reiði goðanna. 

gunnarfús: bardagaglaður. 

gyski: ósköp, órar, álög. 

harmtölur: kveinstafir, að rekja harma 

sína.  

hritt: hrind (boðháttur af sögninni hrinda). 

hrollur: vekja ótta. 

hulda: hula. 

hún… sló sinn borða svo að sundur 

gekk:  „ Hér er átt við vefnað borða (refla) 

til ísaums, ef til vill með mjög þéttri 

uppistöðu svo sem silki. 

hvað henni sé: hvað angri hana. 

illúðugur: illviljaður, sem ætlar öðrum illt. 

klæði: (hér) rekkjuvoðir, lak. 

kynsl: undur, býsn, kynstur. 

launþing: launfundir. 

líkn: hjálp eða miskunn. 

lúka: loka. 

málsendir: orð, mál. 

meintregi: sorg, hugarangur. 

mungát: áfengur mjöður. 

of mína sök: fyrir mína sök, mín vegna. 

og varstu mín kona: né varstu mín kona. 

ótímadagur: óheilladagur. 

selja: (hér) afhenda, láta frá sér án 

endurgjalds.  

serkur járnofinn: brynja. 

skífa: skera niður, deila. 

stórræði: mikil ráðagerð, stór fyrirætlun. 

viðfiskur: höggormur. 

vitnishræ: úlfshræ. 

þreyta: (hér) keppa, berjast. 

ærið: nóg, mikið. 
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30. Víg Sigurðar 

Brynhildur hótar Gunnari að hann muni missa ríki sitt og fé, lífið og sjálfa sig nema hann 

drepi Sigurð. Þetta reynist Gunnari erfitt þar sem hann vill ekki rjúfa eiðinn við Sigurð né 

missa Brynhildi. Leggur hann því á ráðin með bróður sínum Högna um að drepa Sigurð. Úr 

verður að Guttormur yngri bróðir þeirra er fenginn í verkið. Guttormur vegur að Sigurði í 

rekkju sinni þar sem hann liggur í faðmi Guðrúnar en Sigurður andast ekki strax heldur nær 

að kasta sverðinu Gram á eftir Guttormi svo að hann klofnar í tvennt og láta þeir að lokum 

báðir lífið. Brynhildur heyrir harmakvein Guðrúnar og hlær við. 

 

Orðskýringar  

aldurlag: skapadægur, banadægur, 

örlagadómur. 

alls: (af allur) því, þar sem. 

blóðrefill: sverðsoddur. 

dyljast við e-ð: ganga e-s dulinn, horfast 

ekki í augu við e-ð. 

dýna: rúmbotn; undirsæng. 

forað: (hér) óþokki, forynja eða skass.  

frýja: (hér) kvarta yfir. 

fæðsla: næring. 

hót: hótanir. 

hugsjúkur: þunglyndur, mjög 

áhyggjufullur. 

hversu þetta stenst af: hvernig stendur á 

þessu. 

hýnskur: frá Húnalandi. 

hægindi: koddi, púði, bólstur. 

litur: yfirbragð; hafna sínum lit: fölna. 

maklegur: sem á eitthvað skilið.  

óumræðilegur: ólýsanlegur. 

særi: eiðar, svardagar. 

tyfrar: (hér) töfrar. 

úlfhvelpur: úlfhvolpur (Brynhildur notar 

orðið til að vísa til sonar Sigurðar).  

vanmæli: vandamál, vandkvæði. 

vargshold: úlfakjöt. 

vélræði: svik. 

þess til: helsti. 

 

 

 

31. Dauði Brynhildar 

Brynhildur segir Gunnari hversu mikinn mann þeir hafi misst og rekur drauma sína um 

framtíð Gjúkunga þar sem hún sér hversu mikla ógæfu ætt þeirra muni hljóta af drápi 

Sigurðar. Hún lætur Gunnar gera mikið bál til að brenna lík Sigurðar, sonar hans og Guttorms. 
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Þegar bálið hefur verið tendrað gengur Brynhildur í logann og deyr með Sigurði og þar með 

lýkur ævi hennar.  

 

Orðskýringar 

eigi fellur honum þá hurð á hæla ef ég 

fylgi honum: honum farnast vel ef ég fylgi 

honum. 

eigi mun yður farnast þótt ég deyi: þér 

mun ekki farnast vel þótt ég deyi. 

hétum þá hjóna nafni: bundumst þá 

heitum. 

leiðsla: föruneyti. 

snarpeggjað: beitt. 

sverð er eitri var hert: beitti hluti 

sverðsins var eitri borinn. 

und: sár. 

þjóta: ólga, hvína. 

 

 

 

32. Guðrún var gefin Atla konungi 

Guðrún fer nú á brott frá fjölskyldu sinni og leitar á náðir Hálfs konungs í Danmörku. Þar 

dvelst hún við gott atlæti í sjö misseri og gróa hennar andlegu sár nokkuð við dvölina. 

Grímhildur fréttir af því hvar Guðrún er niður komin og hermir upp á syni sína að þeir bæti 

Guðrúnu dráp Sigurðar og sonar þeirra. Þau fara ásamt og fylgdarliði á fund Guðrúnar og vilja 

gjalda henni með gulli. Hún þráast við þar til Grímhildur gefur henni galdradrykk. Takast þá 

með þeim sættir þar til Grímhildur segir henni að hún eigi að giftast Atla Húnakonungi. Sá 

ráðahagur leggst afar illa í Guðrúnu og segir hún að illt muni af honum hljótast. Grímhildur 

fær sínu framgengt og eru Guðrún og Atli gefin saman í óþökk Guðrúnar.  

 

Orðskýringar 

akarn: ávöxtur eikartrés. 

ax óskoriðlands Haddingja: þang. 

ársalur: rekkjutjöld. 

byrgða: sauma á borða (sbr. 

Guðrúnakviðu hina fornu, 16.). 

dreyra sonar hennar: blóði sonar hennar. 

fortölur: að reyna að sannfæra einhvern, 

telja einhverjum trú um eitthvað.  

fyrirmuna: banna, meina. 

hnípa: drjúpa höfði, hengja haus, verða 

sorgmæddur. 

iðrar blótnar: innyfli blótneyta. 

innlei dýra: torskilið, ef til vill: innyfli 

dýra. 

jarðarmagn: kraftur sá sem býr í jörðu. 

lánardrottinn: herra. 
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loði: loðfeldur, loðkápa. 

lyngfiskur langur: snákur, ormur. 

misseri: 6 mánuðir. 

ráða eg né máttak: ég gat ekki ráðið. 

roðinn: sem borið hefur verið á, smurður, 

makaður.  

skálm: sverð. 

skrifa: sauma (myndir) á. 

skyggður: fægður, blikandi. 

skör: skorið hár. 

sló borða yfir henni: óf refil með henni: 

stafir: máttugar rúnir. 

umdögg arins: sót. 

urt all viðar: ýmsar jurtir. 

vargaþytur: þytur í úlfum. 

þýðverskur: þýskur. 

 

 

 

33. Atli bauð heim Gjúkasonum 

Atla dreymir fyrir slæmum atburðum sem Guðrún segir vera fyrir feigð sona þeirra og öðrum 

erfiðleikum. Nokkru síðar bregður Atli á það ráð að senda eftir bræðrum Guðrúnar því hann 

vill komast að því hvar gullið sem lá á Gnitaheiði sé niður komið. Hann sendir Vinga eftir 

bræðrunum en Guðrúnu grunar að hann hafi eitthvað illt í hyggju. Hún reynir að vara bræður 

sína við með skilaboðum í formi rúna en Vingi sér við henni og breytir rúnunum. Högni hefur 

strax miklar efasemdir um boð konungs enda sér hann vargshár hnýtt í gullhring sem hann 

telur vera viðvörun frá Guðrúnu systur sinni. Kona Högna, Kostbera, skoðar rúnirnar. Hana 

grunar að átt hafi verið við þær og varar mann sinn við því að fara til Atla.  

 

Orðskýringar 

bráðalaus: án bráðar. 

dul: hugarburður. 

einmæli: trúnaðarsamtal. 

en né einir menn: en nokkrir menn. 

fjölmennur: hafa mikið herlið. 

reyrteinar: planta; sennilega 

einhverskonar planta sem hefur harða 

stilka.  

skeðja: skera, skaða. 

sköp: forlög. 

vargshár: úlfshár. 

villt: ruglað. 
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Tengslakort 

 

 

 

 

34. Frá draumum Kostberu 

Kostberu dreymir ýmis tákn svo sem ár sem falla inn í höll þeirra og valda usla, björn sem 

eyðileggur hásæti konungs og leggur Gjúkunga sér til munns, blæju Högna sem brennur og 

örn sem flýgur inn í höllina og atar þau blóði. Þessa drauma túlkar hún sem fyrirboða um 

slæmar fyrirætlanir Atla gagnvart Gjúkungum. Högni maður hennar leggur aðra merkingu í 

draumana og túlkar þá ekki sem fyrirboða slæmra atburða.  

 

Orðskýringar 

blæja: rekkjuvoðir. 

dreifa: ata. 

gjörla: vel, greinilega.  

glöggrýnn: glöggur, skarpur að ráða rúnir. 

harðla: mjög, afar. 

hrjóta (hryti): hrökkva, neista.  

nakkvað: nokkuð. 

pallur: efri hluti gólfs í skála með sætum 

eða rúmum. 

ræktur: metinn. 

stokkur: bjálki, stoð. 

yxn: uxi. 

ögn: hýði, hismi. 

örlega: ríkulega. 

 

 

 

35. Gjúkungar sækja heim Atla 

Glaumvöru dreymir álíka drauma og Kostberu en Gunnar lætur eigi segjast og fer ásamt 

Högna bróður sínum og fylgdarliði á fund Atla gegn vilja konu sinnar. Þegar þeir koma að 

borgarhliði Atla mætir þeim mikill fjöldi manna og brýtur Högni upp borgarhliðið. Vingi 

hótar þeim hengingu en þeir bregðast við með því að berja Vinga með öxarhömrum til bana. 

Gjúki 

Grímhildur

Guðrún

Atli Húna-

konungur

Gunnar

Glaumvör

Högni

Kostbera
Guttormur
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Orðskýringar 

aldurlag: skapadægur, banadægur. 

Bera: Kostbera, kona Högna. 

byrgð: lokuð af, varin. 

gálgatré: þvertré í gálga notað til að 

hengja dauðadæmda menn. 

gramur: óvinur, fjandi. 

hár: þollur, keipur, umbúnaður á 

borðstokki til að halda árinni við róður. 

hinn gamli úlfurinn … sá björninn: Hér 

er átt við Atla. 

hlummur: handfang á ár, árarhlummur. 

hrökkva: hörfa. 

hundagnöll: hundgá, gelt í hundi. 

lítt eirði hann sér: hann dró ekki af sér. 

skammær: skammlífur. 

tími: farsæld, hamingja. 

tjóa: gagna, stoða, koma að haldi.  

þangað: þaðan. 

 

 

 

36. Frá bardaga 

Gjúkungar hitta Atla sem krefur þá um gullið sem hann segir að tilheyri nú Guðrúnu eftir lát 

Sigurðar eiginmanns hennar. Þeir bregðast illa við og vilja ekki afhenda gullið. Hefst þá upp 

mikil orrusta þar sem Guðrún berst af miklu afli við hlið bræðra sinna. Þegar hlé verður á 

orrustunni hefst upp rifrildi þeirra á milli. Þar minnir Atli á að þeir hafi drepið Brynhildi 

systur sína og marga af hans mönnum ásamt því að hafa svikið hann um ríki og fé.  

 

Orðskýringar 

eruð þó að engu búnir: eruð ekki tilbúnir. 

gneipur: (algengasti ritháttur er gneypur) 

þykkjuþungur; niðurlútur. 

harðræði: harka, kjarkur, hugdirfska.  

mægð: tengsl, vensl. 

ráða: drepa (með brögðum). 

tína: tíunda. 

tjóa: duga, stoða, koma að haldi. 

vera til kominn: eiga rétt á. 

vikust: færðust. 

þú veitir þessa veislu stórmannlega og af 

lítilli eymd við örn og úlf: þú færir erni og 

úlfi ríkulega máltíð (af mönnum Atla  

sjálfs).
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37. Dráp Gjúkunga 

Bardaginn heldur áfram og sækja Gjúkungar hart fram en að lokum falla þeir allir nema 

bræðurnir tveir. Loka atlagan á sér stað inni í höll Atla og eru þeir þar teknir höndum. Þegar 

Gunnar neitar að segja hvar gullið er niður komið bregður Atli á það ráð að skera hjartað úr 

þrælnum Hjalla. Hann sýnir Gunnari hjartað og segir það vera úr bróður hans. Gunnar áttar 

sig á því að hjartað er ekki úr Högna og þá lætur Atli skera hjartað úr Högna sem kveinkar sér 

ekki á meðan það er gert. Þegar Gunnar sér rétta hjartað úr bróður sínum hótar hann því að 

segja þeim aldrei hvar gullið er geymt í Rín. Gunnar er þá settur í ormagryfju þar sem naðra 

heggur hann í hjartastað og lýkur þar með ævi hans.  

 

Orðskýringar 

bandingi: fagni.  

blauður: ragur, huglaus. 

dálegur: til óþurftar. 

fjör: líf. 

færrum: færri. 

gerr: gerður. 

Hýnir: Húnar. 

íþrótt: leikni, snilld, list. 

leika ýmist í hug: vera á báðum áttum. 

lykt: endalok.  

mannspell: mannfall. 

ofurefli: e-ð sem e-r ræður ekki við, ofurafl. 

skapadauði: áskapaður dauðdagi, skapadægur. 

snarplega: hraustlega, vasklega. 

vos: harðræði, vosbúnaður. 

þá: þáði. 

 

 

 

38. Hefnd Guðrúnar 

Atli reynir að ná sáttum við Guðrúnu og vill bæta henni andlát bræðra sinna með því að borga 

henni gull og dýrgripi. Guðrún segir hann aldrei geta bætt sér þann missi. Er nú gerð mikil 

veisla til erfis bræðrum hennar og frændum Atla. Þar þykist Guðrún vera honum þýð en hefur 

undir niðri slæmar fyrirætlanir. Hún niðurlægir Atla með því að drepa syni þeirra tvo og láta 

hann borða úr þeim hjörtun og drekka blóð þeirra án hans vitundar. Í kjölfarið leggur hún á 
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ráðin með syni Högna, Niflungi, um frekari hefndir og leggja þau til Atla í svefni, ráða honum 

bana og brenna höll hans og hirð.  

 

Orðskýringar 

borðker: ölskál. 

en þó var samt undir raunar: hið sama 

bjó henni í sinni. 

erfa: halda erfidrykkju. 

gulpna: (hér) beygja af. 

hefðir þú þá það er þú ferð á leið: þá 

færðu makleg málagjöld. 

hræfa: þola, umbera. 

hælast: gorta, stæra sig.  

léstu þér eigi að hófi: þótti þér ekki 

hæfilegt. 

óhægur: erfiður, torveldur. 

skarður: skertur. 

spott: háð. 

stokkur: (hér) rúmstokkur. 

sú mun erfðin lengst eftir lifa að týna 

eigi grimmdinni: það skiptir mestu að 

týna ekki grimmdinni (hefndarhuganum). 

sværa: tengdamóðir. 

svörfun: ringulreið, eyðilegging. 

talhlýðinn: sem auðvelt er að telja 

hughvarf, auðvelt að tala til.  

véla að: starfa að, leggja á ráðin.  

ýfa: deila. 

 

Tengslakort 

 

 

 

 

39. Jónakur konungur fékk Guðrúnar 

Hér er Svanhildur dóttir Guðrúnar Gjúkadóttur og Sigurðar Fáfnisbana kynnt til sögunnar og 

sérstaklega er greint frá fríðleika hennar. Guðrún reynir að stytta ævi sína með því að ganga í 

sjóinn en öldurnar bera hana á nýjar slóðir. Hún giftist Jónakri konungi og eignast þau saman 

börnin Hamði, Sörla og Erp og elst Svanhildur upp meðal þeirra.  

 

Högni  
Gjúkason

Kostbera

Niflungur
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Orðskýringar 

brýn: augabrúnir. 

fulltingi: tilstilli, atbeini. 

tapa sér: farga sér. 

vænleikur: fegurð.  

 

Tengslakort 

 

 

 

 

40. Frá Jörmunreki og Svanhildi 

Jörmunrekur konungur sendir son sinn Randvé ásamt ráðgjafa sínum Bikka að biðja um hönd 

Svanhildar. Jónakur fellst á ráðið og á leið þeirra með hana til Jörmunreks bendir Bikki 

Randvé á að svo fögur og ung kona ætti fremur að vera hans en aldraðs föður hans. Í kjölfarið 

fella þau Randvér og Svanhildur saman hugi. Þegar þau koma til Jörmunreks segir Bikki frá 

ástum þeirra og hvetur Jörmunrek til að taka þau bæði af lífi sem hann og gerir á 

hrottafenginn hátt.  

 

Orðskýringar 

bíta fyrir: ráða úrslitum, ríða af 

baggamuninn. 

bregða í sundur augum: opna augun. 

hniginn: (hér) sviptur. 

lyfting: pallur í skut skips þar sem 

skipstjórnarmenn höfðust við. 

sama: hæfa. 

sannlegur: sanngjarn. 

spora: fótum troða. 

sæmilegur: með sóma. 

 

 

 

Sigurður 
Fáfnisbani

Guðrún 
Gjúkadóttir

Svanhildur

Guðrún 
Gjúkadóttir

Jónakur 
konungur

Hamðir Sörli Erpur
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Tengslakort 

 

 

 

41. Guðrún eggjaði sonu sína 

Guðrún eggjar nú syni sína til að hefna Svanhildar systur þeirra. Eru þeir tregir til en fara þó 

og gefa í skyn að þeir muni ekki koma aftur. Þegar Guðrún hefur kvatt þá rekur hún erfiðar 

lífsraunir sínar, hún er harmi þrungin og ákallar Sigurð. Til hans segist hún vilja fara.  

 

Orðskýringar 

frýjuorð: eggjanir. 

svívirðing: smán, skömm. 

trað: þátíðarmynd af sögninni troða.  

 

 

 

42. Víg Erps og fall Sörla og Hamðis 

Guðrún útbýr syni sína Hamði og Sörla til vígs þannig að fátt geti skaðað þá. Hún gefur þeim 

ákveðin fyrirmæli um hvernig þeir skuli berjast. Ekki fara þeir eftir fyrirskipunum móður 

sinnar. Þeir drepa bróður sinn Erp á þann veg sem hún hafði bannað þeim. Þeir höggva báðar 

hendur og fætur af Jörmunreki en geta ekki skorið af honum höfuðið. Þeir bræður berjast vel 

en að lokum kemur gamall maður að konungi og segir honum hvernig hægt sé að vinna á 

brynjum þeirra með því að grýta þá í hel. Það lætur hann gera og lýkur hér með Völsunga 

sögu.  

 

Orðskýringar 

(h)rata: hrasa. 

böðfrækinn: vígdjarfur. 

eldilegur: ellilegur (sbr. eldgamall, að 

eldast). 

Jörmunrekur 
konungur

Randvér
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hvað hann mundi veita þeim: hvernig 

hann vildi duga þeim. 

skeðja: skaða. Það að skeðja grjóti merkir 

að skaða e-n með grjóti. 
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Persónur Völsunga sögu 

 

Alsvinnur er sonur Heimis og Bekkhildar sem er systir Brynhildar. 

Atli Húnakonungur er sonur Buðla og bróðir Brynhildar. Hann er annar eiginmaður 

Guðrúnar Gjúkadóttur. Hann er banamaður Gunnars og Högna.  

Álfur er sonur Hjálpreks konungs af Danmörku. Hann er seinni maður Hjördísar móður 

Sigurðar Fáfnisbana.  

Bikki er ráðgjafi Jörmunreks konungs sem fer með Randvé að biðja Svanhildar. 

Borghildur er fyrsta kona Sigmundar. Hún á tvo syni með honum þá Hámund og Helga.  

Breði er þræll Skaða, hann er drepinn af Siga. 

Brynhildur er dóttir Buðla konungs. Hún er eiðbundin Sigurði Fáfnisbana sem svíkur hana 

óafvitandi þegar hann giftist Guðrúnu Gjúkadóttur og ríður vafurlogann. Brynhildur lætur 

drepa Sigurð og velur að deyja með honum.  

Buðli konungur er faðir Brynhildar og Atla Húnakonungs.  

Erpur er sonur Guðrúnar Gjúkadóttur og Jónakurs konungs, þriðja eiginmanns Guðrúnar. 

Eylimi er faðir Hjördísar sem gift er Sigmundi. Hann er því afi Sigurðar Fáfnisbana. Eylimi 

deyr í orrustu við Lyngva konung.  

Fáfnir er sonur Hreiðmars og bróðir Regins og Oturs. Hann breytist í orm sem lúrir á gulli 

og er veginn af Sigurði Fáfnisbana.  

Fjölnir nafn á Óðni. 

Gjúki konungur er faðir Guðrúnar, Gunnars, Högna og Guttorms. Kona hans heitir 

Grímhildur.  

Granmar konungur er faðir Höðbrodds sem er drepinn af Helga Hundingsbana.  

Grímhildur er kona Gjúka og móðir Guðrúnar, Gunnars, Högna og Guttorms. Hún er 

göldrótt og gefur Sigurði Fáfnisbana óminnisöl svo að hann gleymir eiðum sínum gagnvart 

Brynhildi og giftist Guðrúnu Gjúkadóttur. 

Grípir er móðurbróðir Sigurðar. Hann spáir fyrir framtíð Sigurðar.  

Guðrún er dóttir Gjúka og Grímhildar og systir Gunnars, Högna og Guttorms. Fyrsti maður 

Guðrúnar er Sigurður Fáfnisbani, annar maður hennar er Atli Húnakonungur bróðir 

Brynhildar Buðladóttur og þriðji maður hennar er Jónakur. Hún á dótturina Svanhildi með 
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Sigurði og soninn Sigmund sem drepinn er með honum, tvo ónefnda syni með Atla og synina 

Hamði, Sörla og Erp með Jónakri konungi.  

Gunnar er sonur Gjúka konungs og Grímhildar. Hann er bróðir Guðrúnar og er giftur 

Brynhildi Buðladóttur. Hann er drepinn af Atla Húnakonungi, bróður Brynhildar. 

Guttormur er sonur Gjúka konungs og bróðir Guðrúnar. Hann banaði Sigurði Fáfnisbana.   

Hagbarður er sonur Hámundar Sigmundarsonar. 

Haki er sonur Hámundar Sigmundarsonar.  

Hamðir er sonur Guðrúnar Gjúkadóttur og Jónakurs konungs, þriðja eiginmanns Guðrúnar.  

Hálfur er konungur sem Guðrún dvaldi hjá í sjö misseri.  

Hámundur er sonur Sigmundar og Borghildar. Hann er bróðir Helga Hundingsbana.  

Helgi er sonur Sigmundar og Borghildar. Hann var mikill og frægur konungur og fékk 

viðurnefnið Helgi Hundingsbani eftir að hann drap Hunding konung. Hann drap einnig 

Höðbrodd sem var lofaður Sigrúnu og giftist henni svo sjálfur.  

Hjálprekur konungur af Danmörku er faðir Álfs. Hann er stjúpafi Sigurðar Fáfnisbana.  

Hjördís er dóttir Eylima konungs. Hún er seinni kona Sigmundar og er því móðir Sigurðar 

Fáfnisbana.  

Hjörvarður er sonur Hundings og bróðir Lyngva. Hann var drepinn af Sigurði Fáfnisbana. 

Hljóð er kona Völsungs, þau eiga saman ellefu börn og þeirra á meðal tvíburana Signýju og 

Sigmund. Hún er dóttir Hrímnis jötuns úr goðheimum.  

Hreiðmar er faðir Regins, Fáfnis og Oturs. Hann fær oturgjöldin í bætur fyrir lát Oturs 

sonar síns frá Loka, Óðni og Hæni. Hann er drepinn af Fáfni syni sínum.  

Hænir er með Loka og Óðni í för þegar þeir drepa Otur. Hann er goð sem gefur mönnum 

sál.  

Höðbroddur er sonur Granmars konungs. Hann var heitinn Sigrúnu Högnadóttur sem 

Helgi Hundingsbani giftist. Hann er drepinn af Helga Hundingsbana. 

Högni er sonur Gjúka konungs og bróðir Guðrúnar, Gunnars og Guttorms. Atli 

Húnakonungur drepur hann.  

Jónakur er þriðji maður Guðrúnar Gjúkadóttur. Hann er faðir Hamðis, Sörla og Erps. 

Jörmunrekur er faðir Randvés, hann lætur drepa Svanhildi dóttur Guðrúnar Gjúkadóttur.  
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Loki er ás og kallaður rógberi þeirra. Hann drepur Otur og stelur gullinu frá Andvara til að 

greiða oturgjöldin.  

Lyngvi konungur er sonur Hundings sem Helgi drap. Hann hefur upp orrustu gegn 

Völsungum og vann hana en þar lést Sigmundur. Sigurður Fáfnisbani hefnir föður síns og 

drepur Lyngva.  

Niflungur er sonur Högna Gjúkasonar og Kostberu.  

Otur er sonur Hreiðmars og bróðir Regins og Fáfnis. Hann er drepinn af Loka. 

Óðinn er með Loka þegar hann drepur Otur. Óðinn er æðsta goð norrænnar goðafræði, hann 

er faðir annarra goða. Hann er goð hinna dauðu, hernaðargoð, skáldskapargoð, galdragoð o.fl. 

Hann birtist í sögunni í margskonar dulargervum og stýrir örlögum manna.  

Randvér er sonur Jörmunreks konungs. Hann er drepinn af föður sínum og Bikka fyrir að 

hafa fellt hug til Svanhildar, tilvonandi konu föður síns.  

Reginn, dvergur, er fóstri Sigurðar Fáfnisbana. Hann er sonur Hreiðmars og bróðir Fáfnis 

og Oturs. Hann smíðar sverðið Gram úr brotum sverðs Sigmundar. Hann eggjar Sigurð til að 

drepa orminn Fáfni og er síðan drepinn af Sigurði sjálfum.  

Rerir er sonur Siga sem réð yfir Húnalandi. Hann er faðir Völsungs.  

Siggeir er konungur yfir Gautlandi og eiginmaður Signýjar Völsungsdóttur. Hann er valdur 

af dauða Völsungs og níu barna hans. Siggeir er drepinn af Sigmundi og Sinfjötla.  

Sigi er sonur Óðins. Hann drepur þrælinn Breða og er gerður útlægur. Hann ræður yfir 

Húnalandi og á son sem heitir Rerir.  

Sigmundur er sonur Völsungs og Hljóðar. Hann er bróðir Signýjar og á með henni soninn 

Sinfjötla. Hann átti tvær konur sú fyrri var Borghildur, með henni átti hann synina Hámund og 

Helga. Seinni konan hans er Hjördís, dóttir Eylima konungs, með henni á hann soninn Sigurð 

Fáfnisbana.  

Sigmundur II er sonur Sigurðar og Guðrúnar. Hann er drepinn með föður sínum aðeins 

þriggja ára.  

Signý er dóttir Völsungs og systir Sigmundar. Hún er kona Siggeirs konungs sem hún var 

nauðug gift. Hún lætur Sigmund drepa tvo syni þeirra Siggeirs. Sinfjötli drepur tvö önnur 

börn þeirra. Signý lætur brenna sig inni með Siggeiri manni sínum eftir að hafa hefnt föður 

síns.  

Sigrún er kona Helga Hundingsbana. Hún er dóttir Högna konungs.  
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Sigurður er sonur Sigmundar og Hjördísar. Sigurður vegur orminn Fáfni og drepur síðan 

fóstra sinn, Reginn. Hann lofast Brynhildi Buðladóttur en svíkur hana óafvitandi. Hann er 

eiginmaður Guðrúnar Gjúkadóttur og er drepinn af Guttormi bróður hennar fyrir tilstillan 

Brynhildar.  

Skaði átti þrælinn Breða. 

Svanhildur er dóttir Guðrúnar Gjúkadóttur og Sigurðar Fáfnisbana. Hún er drepin af 

Jörmunreki konungi. 

Sörli er sonur Guðrúnar Gjúkadóttir og Jónakurs konungs, þriðja eiginmanns Guðrúnar. 

Vingi er sendiboði Atla Húnakonungs.  

Völsungur er konungur yfir Húnalandi. Hann er sonur Reris og eiginkona hans er Hljóð. 

Þau eiga 11 börn, þeirra á meðal tvíburana Sigmund og Signýju. 

Þóra býr í Danmörku og dvaldi Guðrún hjá henni í sjö misseri eftir að hún hafði misst 

Sigurð.  

 

Annað sem tengist sögunni 

 

Andvaranaut er hringur sem á hvílir bölvun.  

Barnstokkur er mikil eik sem stendur í höll Völsunga, ættarsverðinu er stungið í stokkinn. 

Gnitaheiði er heiðin þar sem gullið lá.  

Gramur er ættarsverð Sigurðar Fáfnisbana. Það kemur inn í ættina með Óðni. 

Grani er hestur Sigurðar Fáfnisbana. 

Hindarfjall er fjallið þar sem Sigurður Fáfnisbani finnur Brynhildi sofandi í brynju.   

Vafurloginn er töfralogi sem umkringir höll Brynhildar. 
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Hugmyndabanki og stuðningsefni  

fyrir kennara 
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Ýmsar hugmyndir sem vert er að skoða áður en kennsla hefst 

 

Kveikjur 

 Valin brot úr kvikmyndunum sem byggðar eru á Hringadróttinssögu sýnd nemendum. 

Völsunga saga hafði áhrif á Tolkien þegar hann skrifaði bækurnar. Í myndunum 

kemur fyrir hringur sem á hvílir bölvun og þar er sverð smíðað úr sverðsbrotum svo 

dæmi séu tekin. Á vefsíðunni The Internet Movie Database er að finna sýnishorn úr 

myndunum og ýmis brot þar sem hringurinn og álögin sem á honum hvíla koma 

glöggt fram. Síðuna er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

http://www.imdb.com/title/tt0120737/. Jafnframt er tilvalið að láta nemendur horfa á 

myndirnar á meðan á lestri sögunnar stendur eða að lestri loknum og láta þá finna það 

sem líkt er með sögunum tveimur. 

 Stef úr óperum Richards Wagners spiluð fyrir nemendur. Kennari slekkur ljósin í 

kennslustofunni og lætur nemendur leggjast fram á borðin á meðan hann leyfir þeim 

að hlýða á stutt brot úr óperum Wagners sem hann byggði á Niflungakviðu en hún 

segir frá sömu persónum og í Völsunga sögu. Óperuverkið, Der Ring des Nibelungen, 

inniheldur fjórar óperur: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried og 

Götterdämmerung. Hægt er að nálgast hljóðbrot á Netinu, t.d. á vefsíðunni 

www.youtube.com með leitarorðunum: Wagner, opera, nibelung. 

 Nemendur heimsækja Þjóðmenningarhúsið. Þar er eftirlíking af bautasteini sem sýnir 

afrek hetjunnar Sigurðar Fáfnisbana ásamt gömlum handritum sem vert er að skoða.  

 Nemendum sýndar ýmsar myndir úr sögunni, t.d. af Sigurði Fáfnisbana og orminum 

eða af valkyrjunni Brynhildi. Margar myndir úr sögunni er að finna á Netinu en einnig 

í mörgum bókum, t.d. Goð og garpar úr norrænum sögnum eftir Brian Branston. 

 Nemendum sýndar sláandi fréttir um ástríðuglæpi. Kennari velur fréttir um 

ástríðuglæpi og les fyrir nemendur en slíkar fréttir má til dæmis nálgast á vefsíðunni 

www.tímarit.is. Aðalsögupersónan, Sigurður Fáfnisbani, er veginn fyrir tilstilli fyrrum 

ástkonu sinnar Brynhildar.  

 

http://www.imdb.com/title/tt0120737/
http://www.youtube.com/
http://www.tímarit.is/
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Ritgerðarefni úr sögunni 

Mælt er með að nemendur vinni mörg stutt og fjölbreytt ritunarverkefni í tengslum við efni 

sögunnar fremur en fá og löng. Mikilvægt er að nemendur hafi nokkurt val um 

ritunarverkefnin, þeir eiga auðveldara með að skrifa um það sem liggur nærri þeirra 

áhugasviði. Hér á eftir eru nokkrar hugmyndir að ritgerðarefnum fyrir nemendur. 

 Guðrún Gjúkadóttir giftist þrívegis í sögunni. Berðu saman hjónabönd hennar. 

 Staða kvenna í samfélaginu á sögutíma Völsunga. Veltu jafnframt fyrir þér hvernig 

sagan hefði getað farið ef hlustað hefði verið á vilja kvenna. 

 Samskipti Sigurðar við ástkonur sínar. Hver var stóra ástin hans? Rökstyddu svarið. 

 Hjónabönd í Völsunga sögu, eiga einhver þeirra sér hliðstæður í sögunni.  

 Persónan Sigurður Fáfnisbani. Telur þú að hann hafi verið hetja eða var hann kannski 

áhrifagjarn og undirgefinn? Færðu rök fyrir skoðunum þínum.  

 Hvað stjórnar atburðarásinni í sögunni? Var það Grímhildur og brögð hennar, Óðinn 

eða reglur samfélagsins? Færðu rök fyrir svari þínu.  

 Boðskapur Völsunga sögu. Hver er hann? Reyndu að finna nokkur atriði. 

 Galdrar og yfirnáttúruleg fyrirbæri í sögunni. Rannsakaðu hvar galdrar koma fyrir, 

hverjir beita þeim og hvaða áhrif þeir hafa.  

 Goðin í sögunni. Fjallaðu um Óðin og Loka og einkenni þeirra.  

 

Verkefni til að vinna með söguna í heild 

 Þemavinna: Sagan kvikmynduð. Nemendur skrifa handrit upp úr völdum köflum 

sögunnar, leika það og taka upp á myndband. Það er undir kennara komið hversu stórt 

svona verkefni getur orðið. Þeir sem vilja verja góðum tíma í vinnu af þessu tagi geta 

skipt nemendum í nokkra hópa sem hver hefur tiltekið hlutverk. Einn hópur semur þá 

handrit, annar útbýr búninga og muni, þriðji sér um upptöku og leikstjórn og sá fjórði 

semur tónlist. Gæta verður jafnræðis í úthlutun hlutverka þannig að sem flestir fái að 

taka þátt. Önnur útfærsla af verkefni af þessu tagi væri að skipta nemendum í hópa og 

láta hvern þeirra vinna með einn atburð úr bókinni, kvikmynda og sýna hinum. Á 

sama hátt er hægt að láta nemendur útbúa leikþætti.  

 Veggspjaldavinna: Nemendur útbúa, 2-3 saman í hóp, veggspjald þar sem þeir kynna 

tiltekna persónu eða hlut úr sögunni, t.d. Guðrúnu, Brynhildi, Sigurð, orminn Fáfni 

eða sverðið Gram. Þessi spjöld er síðan tilvalið að hengja upp á veggi skólans. Gott er 
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að benda nemendum á að sækja sér efni út fyrir söguna, t.d. í ýmsar bækur eða á 

Netið. Einnig væri hægt að láta nemendur finna orðtak eða málshátt sem tengist 

viðfangsefni veggspjaldsins og setja á spjaldið.  

 Sögulína: Við upphaf lesturs sögunnar festa nemendur langan pappírsrenning á einn 

vegg í stofunni. Þeir skipta honum í jafnmörg svæði og kaflar sögunnar eru og skrifa 

helstu viðburði hvers kafla á miða sem síðan eru límdir á renninginn jafnóðum og 

lesið er. Með þessu fá nemendur ákveðna yfirsýn yfir framgang og atburði sögunnar 

þar sem þeir hafa renninginn sífelt fyrir augum. Nemendur geta valið hvort þeir skrifa 

eða teikna atburði kaflanna.  

 Tré: Nemendur búa til tré á einn vegg stofunnar þar sem hver ætt fær eina grein og 

fram kemur hvaða ætt persónur tilheyra. Einnig er hægt að gera tréð þannig að 

greinarnar sýni helstu atburði sögunnar, þá er hægt að hengja myndir á greinarnar svo 

dæmi sé tekið. Hægt er að setja brúnan pappír á vegg skólastofunnar sem nemendur 

teikna tréð á en einnig er hægt að líma borða á pappírinn sem mynda stofn og greinar 

trésins. Tilvalið er að nota fjölbreytt efni t.d. lituð límbönd, borða og efni í 

fjölbreyttum litum, málningu, dagblöð og fleira. Hér gildir að leyfa nemendum að fá 

útrás fyrir sköpunargleðina. Í goðafræðinni er heimurinn sýndur sem tré, Askur 

Yggdrasils, með greinum og rótum. Það er því kjörið að láta nemendur skoða askinn í 

tengslum við þessa vinnu, mikið af myndum af því er að finna á Netinu. 

 Dagbók: Nemendur halda dagbók og skiptast á um að skrifa í hana. Þar rekja þeir 

framgang og helstu atburði sögunnar. Gaman er að hafa dagbókina á rafrænu formi á 

Netinu, t.d. í formi bloggs. Slíkt blogg má útfæra á fjölda vegu, nemendur geta t.a.m. 

skrifað í tilkynningaformi eða æsifréttastíl. Hér er tilvalið að sýna nemendum síður 

góðra bloggara og fréttir áður en byrjað er að skrifa.  
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Kennsluhugmyndir, verkefni og fróðleikur með hverjum kafla  

 

1. Frá Siga syni Óðins 

Kennsluhugmyndir 

 Upplýsingaöflun:  

o Skiptið nemendum í 2-3 manna hópa og látið þá afla sér upplýsinga um heiðna trú 

og einkenni hennar. Tilvalið er að nýta bókasöfn og Netið. Brýnt er að þeir skoði 

vel sæmdina, hefndarskylduna og mikilvægi ættarinnar. 

 

Fróðleikur 

 Í fornum hetjusögum á borð við Völsunga sögu er margan fróðleik að finna um 

samfélög og átrúnað fyrri tíma. Sagan á sér stað á tímabilinu 300-600 e. Kr. en þá voru 

miklir umrótartímar í Evrópu sem nefndir hafa verið þjóðflutningatíminn. Þá voru 

nánast allir germanskir þjóðflokkar á þessu svæði og víðar á faraldsfæti og mikillar 

ringulreiðar gætti í samfélagi þeirra. Goðsagnir skýrðu sköpun veraldar og ýmis 

fyrirbæri í heiminum, t.d. var Óðinn talinn ákvarða örlög manna. Eitt af mikilvægustu 

öflunum sem hélt þjóðflokkunum saman og hafði gríðarleg áhrif á hetjusögurnar var 

ættræknin. Umrót þjóðflutningatímans losaði um ættarböndin meðal 

höfðingjastéttarinnar og upp spruttu oft deilur milli tengdafjölskyldna vegna 

hagsmunaárekstra. Því skapaðist ósjaldan togstreita milli ættarskyldu og ástríðna enda 

báru menn hefndarskyldu gagnvart ætt sinni. Heiður einstaklingsins var sómi 

ættarinnar (Einar Ól. Sveinsson, 1962: 373).  

 Fyrr á öldum skiptu menn tímanum í svokallaðar eyktir í stað þess að mæla hann í 

klukkustundum og mínútum eins og gert er nú á dögum. Þessi gömlu tímaorð eða  

eyktir koma fyrir í Völsunga sögu og því er tilvalið að kynna þær fyrir nemendum. 

Hver eykt er einn áttundi hluti sólarhrings eða u.þ.b. þrjár klukkustundir hver. 

Eyktirnar eru því átta og hafa allar sitt heiti sem sjá má í dálkinum hér að neðan. Í 

framhaldi af þessu er tilvalið að kynna fyrir nemendum gömlu mánaðaheitin sem 

einnig er að finna hér fyrir neðan. Á Vísindavefnum má afla sér nánari upplýsinga um 

bæði eyktirnar og gömlu mánaðaheitin, sjá vefslóðir: 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=4343 og 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=4343
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http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1132. Einnig er hægt að finna nánari upplýsingar 

í bókunum Saga daganna eftir Árna Björnsson og Íslenskir þjóðhættir eftir Jónas 

Jónasson frá Hrafnagili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Frá Rera og Völsungi syni hans 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

o Fáið nemendur til að skoða heimsmyndina í goðafræðinni, Ask Yggdrasils, og 

bera það saman við lýsinguna á barnstokki. Er þar eitthvað sameiginlegt að finna? 

 

Eyktir 

Ótta: kl. 03.00 

Miður morgunn, rismál: kl. 06.00 

Dagmál: kl. 09.00 

Miðdegi, hádegi: kl. 12.00 

Nón: kl. 15.00 

Miður aftann, miðaftan: kl. 18:00 

Náttmál: kl. 21.00 

Miðnætti, lágnætti: kl. 24.00 

Gömlu mánaðaheitin 

Þorri: hefst 19. – 26. janúar 

Góa: hefst 18. – 25. febrúar 

Einmánuður: hefst 20. – 26. mars 

Harpa: hefst 19. – 25. apríl 

Skerpla: hefst 9. – 25. maí 

Sólmánuður: hefst 18. – 24. júní 

Heyannir: hefst 23. – 30. júlí  

Tvímánuður: hefst 22. – 29. ágúst 

Haustmánuður: hefst 20. – 26. 

september 

Gormánuður: hefst 21. – 28. 

október 

Ýlir: hefst 20. – 27. nóvember 

Mörsugur: hefst 20. – 27. desember 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1132
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 Ritun og textavinna:  

o Látið nemendur rýna vel í textann og útskýra hvað í honum er frábrugðið því sem 

við eigum að venjast nú á dögum. Í þessu sambandi mætti beina sjónum að lengd 

málsgreina, orðaröð og notkun smáorða, sérstaklega samtenginga. Vert er að veita 

ríkulegum orðaforða sérstaka athygli en hann endurspeglast til dæmis glöggt í 

lýsingunni á Völsungum. Þar koma fyrir skemmtileg orð eins og áræðisfullur, 

kappgirni og ofurkappsmenn. Bendið nemendum á að þegar sagan var skrifuð 

voru myndavélar ekki komnar til sögunnar og því urðu menn að nota orðin til að 

búa til myndir – í huganum. 

 

 

 

3. Siggeir fékk Signýjar Völsungsdóttur 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1.  Hver gæti ókunnugi maðurinn sem stakk sverðinu í stokkinn verið? 

2. Hvers vegna telur þú að Sigmundur vilji ekki selja sverðið? 

3. Skiptir tilkoma sverðsins inn í söguna máli? Rökstyddu svarið. 

4. Er sanngjarnt að Signý fái engu ráðið um það hverjum hún giftist? Rökstyddu 

svarið. 

5. Telur þú að ráðstöfunarhjónabönd eigi sér framtíð? Hvað með ástina? Þarf hún að 

vera fyrir hendi til þess að hjónabönd geti orðið farsæl?  

 Innlifun og tjáning:  

o Látið nemendur velja sér persónu, hlut eða atburð í kaflanum og túlka á 

myndrænan hátt, til dæmis tréð, sverðið, ókunnuga manninn, veisluna og 

langeldinn. Hér væri tilvalið að samþætta íslensku við verk- og listgreinar.  

 

Til kennara 

 Maðurinn sem stakk sverðinu í stokkinn er Óðinn í dulargervi. Hlutverk hans í 

Völsunga sögu er afar athyglisvert en segja má að hann sé nokkurs konar dómari 

ættarinnar, hann kýs mönnum örlög og hefur bein afskipti af þeirri atburðarás sem sagt 

er frá. 
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4. Siggeir bauð heim Völsungi konungi 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Í kaflanum segir Signý eftirfarandi setningu: „Eigi gerir hugur minn hlæja við 

honum.“ Hvað á hún við með þessum orðum? 

2. Hver gæti verið ástæða þess að Völsungur neitar að verða við bón Signýjar dóttur 

sinnar um að rifta ráðahagnum? 

 Ritun og textavinna:  

o Vert er að skoða sögnina að letja. Í textanum er sögnin ekki í nafnhætti, látið 

nemendur finna sögnina og skoða beygingu hennar á vef Árnastofnunar, 

http://bin.arnastofnun.is/.  

 

 

 

5. Frá svikum Siggeirs konungs 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Hvað einkennir viðhorf manna til dauðans í sögunni? Berðu saman við nútímann. 

2. Hvers vegna hjálpar Signý einungis einum bræðra sinna? Hvað hefðir þú gert? 

3. Hvers vegna réðst Siggeir á Völsunga?  

4. Í ljósi þeirra atburða sem eiga sér stað í kaflanum, getur verið að formæli Signýjar 

séu að rætast? Rökstyddu svarið? 

5. Siggeir verður við bón Signýjar um að setja bræður hennar í stokk. Hvers vegna 

telur þú að hann hafi gert það? 

6. Hvar í kaflanum má greina yfirnáttúruleg fyrirbæri? 

7. Hvernig telur þú að sambúð Siggeirs og Signýjar komi til með að verða í ljósi 

þess að hann hefur banað níu bræðrum hennar og föður? 

 Innlifun og tjáning:  

o Setjið á svið réttarhöld þar sem nemendur eru settir í hlutverk persóna úr sögunni. 

Til dæmis mætti ákæra Siggeir og hans menn eða Völsunga. Mikilvægt er að 

skipaðir séu dómari, sérfræðingur, sækjandi, verjandi og kviðdómur. Einnig má 

finna fleiri hlutverk svo sem ritara og réttarverði. Áríðandi er að dómarinn sé 

http://bin.arnastofnun.is/
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meðvitaður um hlutverk sitt og stjórni umræðunum af röggsemi og sanngirni svo 

að sem flestir fái að taka til máls og koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  

 Ritun og textavinna:  

o Látið nemendur skrifa stutta frétt í nútímastíl um atburði kaflans. Áríðandi er að 

brýna fyrir nemendum hlutleysi í fréttaflutningi. Bendið nemendum á að skrifa 

fleiri og styttri fréttir fremur en eina langa. Þannig þjálfast þeir í að segja mikið í 

fáum orðum. Nemendur vanda sig iðulega betur séu þeir meðvitaðir um hvert 

birtingarform textaafurðar þeirra verður. Því er tilvalið að finna fréttunum stað í 

stofunni eða annars staðar í skólanum. Jafnvel væri hægt að búa til vefsíðu eða 

blogg og birta fréttir nemenda og ritunarverkefni úr sögunni.  

o Í kaflanum er að finna fornan málshátt „Unir auga meðan á sér.“ Látið nemendur 

finna málsháttinn og túlka hvaða merkingu er hægt að leggja í hann. 

 

 

 

6. Sigmundur drap sonu Siggeirs 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

o Ræðið við nemendur um flækjuna sem myndast sökum hefndarskyldunnar. 

Skoðið sérstaklega aðstæður sona Signýjar og Siggeirs, þeim er ætlað að hefna afa 

síns Völsungs með því að drepa föður sinn. Hver hefnir þá Siggeirs? Hvert leiðir 

hefnd fólk? Leysir hún deilur?  

 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur skrifa bréf í hlutverki einhverrar persónu sögunnar til annarrar 

persónu í sögunni. Til dæmis kvörtunarbréf eða þakkarbréf.  
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7. Upphaf Sinfjötla 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Hvaða augum telur þú að menn hafi litið sifjaspell í því samfélagi sem lýst er í 

sögunni? 

2. Hvers vegna telur þú að Signý grípi til þess ráðs að eignast barn með bróður 

sínum? 

3. Hvers vegna treystir Sigmundur seiðkonunni? Hvað hefðir þú gert? 

4. Veltu fyrir þér hver stjórnar atburðarásinni í sögunni hingað til? 

5. Sérðu í sögunni einhver einkenni ævintýra? Ef svo er, hver? 

 

Fróðleikur 

 Þjóðsögur og ævintýri hafa þróast í munnlegri geymd meðal þjóða frá örófi alda. 

Ævintýrum var ætlað að skemmta og stytta fólki stundir. Þau eru oft og tíðum afar 

ótrúverðug enda gerast þau í framandi heimi. Endurtekningar eru algengar í 

ævintýrum svo sem þrí- og tvítekning og oft koma fyrir yfirnáttúruleg fyrirbæri. Aðal 

sögupersónan fer iðulega á vit ævintýranna til að leysa einhverskonar þraut, hún lendir 

í raunum en að lokum endar allt vel (Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 1998: 314 og 

315).  

 

 

 

8. Hefnd Völsunga 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvers vegna ætli Signý kjósi deyja með Siggeiri konungi þrátt fyrir að hafa ekki 

elskað hann? 

2. Telur þú að Signý hafi öðlast hamingju og orðið sátt eftir að hún uppfyllir 

hefndarskylduna? Hvað gæti bent til þess? 

3. Hvernig hefði atburðarás sögunnar getað þróast ef fyrirgefningin hefði verið höfð 

að leiðarljósi? 
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 Innlifun og tjáning:  

o Látið nemendur búa til myndasögu um líf tvíburasystkinanna Signýjar og 

Sigmundar. Tilvalið er að skipta bekknum í smærri hópa sem hver tekur hluta af 

sögunni og teiknar. Nemendur velta svo fyrir sér málfari í textanum og skrifa 

stuttar setningar með hverri mynd sem hæfir myndefninu. Hjálplegt er að benda 

nemendum á að rýna vel í textann í bókinni og skoða hvernig hægt er að ná fram 

fornum áhrifum í stíl, til dæmis með breyttri orðaröð og fornri orðnotkun. Hvetjið 

nemendur jafnframt til að reyna að nota málshætti og orðtök í textavinnunni.  

 

 

 

9. Frá Helga Hundingsbana 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

o Í sögunni koma fyrir margir konungar. Bendið nemendum á fjölda þeirra og látið 

þá velta fyrir sér hvers vegna þeir eru svo margir? Hvernig var þjóðfélagið upp 

byggt á þessum tíma? Hver stjórnaði löndunum? Var lýðræði? 

o Í kaflanum er skemmtileg notkun myndmáls sem tilvalið er að ræða nánar við 

nemendur. Einnig er hægt að láta nemendur sjálfa finna myndmálið. Dæmi: „…og 

svo stóran sjó að því var líkast að heyra er bylgjur gnúðu á borðunum sem þá er 

björgum lysti saman“ og „Þá sáu þeir skjaldmeyjaflokk mikinn svo sem í loga 

sæi.“ 

 Innlifun og tjáning: 

o Rifrildið milli Sinfjötla og Granmars er skemmtilega skoplegt og tilvalið til að 

setja í leikrænan búning. Mikilvægt er í þessu sambandi að benda nemendum á að 

skoða hvers konar orð þeir nota til að móðga hvern annan. Nemendur geta þá lagt 

áherslu á þau orð í rifrildinu.  
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10. Dauði Sinfjötla 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Hvers konar brögðum beitir Borghildur til að koma eitrinu í Sinfjötla?  

2. Hvers vegna virkaði ekki eitrið á Sigmund? (Svarið við því gæti verið að finna í 

lok 7. kafla). 

3. Hvað finnst þér um að hægt hafi verið að greiða fyrir dráp með gulli? Hvernig 

væri samfélag okkar ef slíkt viðgengist í dag? 

o Skoðið og ræðið lögmál hefndarskyldunnar með nemendum. Hverjum ber að hefna 

fyrir hvern?  

 

 

 

11. Fall Sigmundar Völsungssonar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hver getur eineygði maðurinn í bláu kápunni með hattinn verið? 

2.  Hvers vegna snýst gæfan mót Sigmundi þegar sverð hans er klofið? 

7. Ritun og textavinna:  

o Í kaflanum er að finna fornan málshátt: „Enginn má við margnum.“ Látið 

nemendur finna hann og túlka hvaða merkingu er hægt að leggja í hann.  

 Upplýsingaöflun:  

o Óðinn hefur mikil áhrif á atburðarás þessa kafla og fleiri í Völsunga sögu. Tilvalið 

er að skipta nemendum í hópa og láta þá afla sér frekari upplýsinga um 

goðafræðina og skoða Óðin og einkenni hans sérstaklega í því sambandi. Vænleg 

hjálpargögn við vinnuna eru bækur á borð við Goð og hetjur í heiðnum sið, 

Hugtök og heiti í norrænni goðafræði, auk efnis af Netinu. 

 

Til kennara 

 Í þessum kafla koma tengsl Völsunga sögu við goðfræðina glögglega í ljós. Maðurinn 

sem klýfur sverð Sigmundar er Óðinn, en hann er sem fyrr segir sá sem dómari 

ættarinnar og sá sem virðist stjórna örlögum söguhetja. 
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Fróðleikur 

 Goðið Óðinn kemur fyrir sem einskonar galdra- eða töframaður í sögunni og útlit hans 

endurspeglar það. Hann birtist oftar en ekki sem hávaxinn, eineygður öldungur, 

sveipaður dökkri skikkju. Stundum hefur hann jafnframt hatt á höfði og á mörgum 

myndum eru tveir hrafnar með honum. Óðinn hefur þann eiginleika að geta skipt um 

ham og verða þannig önnur persóna eða lífvera auk þess sem hann getur látið sig gufa 

upp þegar honum sýnist. Hann á áttfætta hestinn Sleipni og höll hans í Ásgarði nefnist 

Valhöll en þar skemmta hinir föllnu einherjar (garpar og konungar sem Óðinn hefur 

valdið ósigri í orrustum) sér með því að berjast og drekka öl (Bæksted, A., 1986: 78-

90). 

 

 

 

12. Frá Hjördísi drottningu og Álfi konungi 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvernig greinir Álfur hvor kvennanna er konungsborin? 

2. Var Álfur ástfanginn af Hjördísi fyrir hennar eigin verðleika eða af því að hún var 

konungsborin?  

3. Álfur konungur biður Hjördísar sem gengur með barn annars manns. Telur þú 

líklegt að slíkt geti átt sér stað meðal þjóðhöfðingja nú á dögum? Rökstyddu 

svarið.  

 

Til kennara 

 Beinið sjónum nemenda að orðum Sigmundar um ófæddan son sinn. Um er að ræða 

aðalsögupersónuna, Sigurð Fáfnisbana, og er hann hér í fyrsta sinn óbeint kynntur til 

sögunnar og jafnframt sverð hans Gramur. Nokkrar skýringar eru á orðinu Gramur og 

telja verður líklegast að það þýði konungur eða höfðingi. Þegar orðið gramur er notað 

með litlum staf í skáldamáli þýðir það einfaldlega sverð og hefur þá ákveðna 

skírskotun í sérnafnið Gramur.  

 Sverðið kemur fyrst til sögunnar þegar Óðinn, í dulargervi ókunnugs manns, stingur 

því í tréið barnstokk. Sigmundur nær sverðinu úr stokknum og berst farsællega með 

það alla ævi eða allt þar til Óðinn birtist honum í síðustu orrustu sinni og brýtur 
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sverðið. Augljóst er að sverðið er einhverskonar verndargripur frá goðunum. Í 

framhaldi lætur Sigurður Fáfnisbani smíða nýtt sverð úr brotum þess fyrra og hlýtur 

það nafnið Gramur eins og fram kemur í framtíðarsýn Sigmundar. Í framhaldi af 

þessari umræðu mætti benda nemendum á að minnið um sverðið nýtti Tolkien sér í 

Hringadróttinssögu. Nánari umfjöllun um hvernig hann gerði það er að finna á 

Vísindavefnum, http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6494. 

 

 

13. Frá Sigurði Fáfnisbana og Regin 

Til kennara 

 Í Völsunga sögu er ýmist talað um Fáfni sem dreka eða orm, hvort tveggja er rétt. Svo 

virðist sem hann sé einhverskonar samruni þessara tveggja fyrirbæra, ormsdreki eða 

drekaormur. Hér verður hins vegar fjallað um hann sem orm af því það er oftar gert í 

Völsunga sögu. 

 

 

 

14. Frá oturgjöldum 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Hvers vegna tók Loki gullið þrátt fyrir að vita af bölvuninni sem á því hvíldi? 

Hvað segir það um persónuna Loka?  

2. Hvers vegna drap Fáfnir föður sinn? 

3. Fyrir hvað telur þú að gullið standi í sögunni? Hlýst eitthvað gott af gullinu? 

Veitir auður hamingju? 

4. Orðatiltækið: „Að liggja á einhverju eins og ormur á gulli“ tengist óneitanlega 

efni kaflans. Hvaða merkingu hefur orðatiltækið? Hægt er að skoða það í bókinni 

Mergur málsins eftir Jón G. Friðjónsson. 

o Ræðið um græðgina við nemendur og hvernig fór fyrir Fáfni þegar hann komst í 

snertingu við gullið. Að sama skapi er vert að fá nemendur til að velta fyrir sér 

aðdraganda að kreppum í efnahagsmálum og hvað einkennir samfélög á 

uppgangstímum. Umræðuna er hægt að tengja við efnahagshrunið sem varð á 

Íslandi árið 2008 í kjölfar falls bankanna. 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=6494
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  Upplýsingaöflun:  

o Látið nemendur afla sér frekari upplýsinga um persónuna Loka Laufeyjarson og 

helstu einkenni hans, t.d. á bókasafni eða Netinu. Brýnið fyrir nemendum að 

leggja gagnrýnið mat á þær upplýsingar sem þeir finna um efnið á Netinu. 

 

Til kennara 

 Gott er að nemendur glöggvi sig á því hlutverki sem gull gegndi á tímum sögunnar. 

Gull var ígildi peninga, menn greiddu allt sem þeir þurftu með gulli. Gull er enn þá 

notað sem gjaldmiðill í beinum og óbeinum tilgangi, fjárfestar kaupa gull á 

viðsjárverðum tímum og allir seðlabankar þurfa að eiga gullforða. Stundum er talað 

um rauðagull í sögunni en þá er gullið blandað með kopar.  

 

Fróðleikur 

 Nafn kryddjurtarinnar es-dragon hefur hlotið þýðinguna Fáfnisgras í íslensku og 

skírskotar það til sögunnar um orminn Fáfni. Nefna má fjölmörg önnur dæmi um það 

hvernig menn hafa sótt sér nöfn á ýmis fyrirbæri í þennan sagnabrunn. Reginn er til 

dæmis íslenskt fyrirtæki sem sækir nafn sitt í Völsunga sögu og Andvari er nafn á 

tímariti. Jafnframt er vert að benda nemendum sérstaklega á ýmis fyrirbæri sem bera 

nöfn úr goðfræðinni, t.d. fyrirtæki, félagasamtök, íþróttafélög og götur.  

 Loki Laufeyjarson er margslungin djöfulleg vera sem fer sínu fram, hann er ýmist 

illgjarn eða hæðinn og storkandi. Hann er þó af mörgum álitinn einn skemmtilegasti 

ásinn og þrátt fyrir illsku sína aðstoðar hann stundum goðin með frábærum vitsmunum 

sínum. Loki er einkar laginn við að koma sér í alls kyns klandur en sökum hinna miklu 

vitsmuna bjargar hann sjálfum sér yfirleitt listilega úr ógöngum (Bæksted, A., 1986: 

162-162). Í Snorra Eddu segir að sumir kalli hann: „...rógbera ásanna og frumkveða 

flærðarinnar og vömm allra goða og manna.“ Jafnframt segir þar að hann sé: „…fríður 

og fagur sýnum, illur í skaplyndi, mjög fjölbreytinn að háttum.“ (Snorra Edda, 2003: 

42-43). 

 

Oturgjöld 

Orðið oturgjöld á uppruna sinn að rekja til sögunnar um gullið og tilurð ormsins. 

Oturgjöld er kenning fyrir gull og er orðið oft notað um gull í skáldamáli. 
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15. Sverðssmíð Regins 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Veltu fyrir þér hvers vegna Reginn smíðar í upphafi tvö léleg sverð fyrir Sigurð. 

Var það vegna þess að hann var Sigurði ekki trúr? Eða var það sökum þess að 

Reginn bjó ekki yfir neinum töframætti? 

2. Er rétt af Sigurði að hefna föður síns svona löngu seinna? Hvað mun hann 

uppskera með þeim gjörningi?  

o Í upphafi er það Óðinn sem kemur með hið kynngimagnaða sverð inn í söguna. 

Það er jafnframt hann sem brýtur það í höndum Sigmundar og svo virðist sem 

máttur þess glatist. Fáið nemendur til að velta fyrir sér og ræða hvort sami máttur 

búi í sverðinu þrátt fyrir að það hafi ekki verið Óðinn sem færði það Sigurði. 

 

 

 

16. Sigurður fann Grípi 

Ekki fylgja verkefni með þessum kafla. 

 

 

 

17. Sigurður hefndi föður síns 

Kennsluhugmyndir 

 Ritun og textavinna 

o Tilvalið er að fá nemendur til að skoða sérstaklega vel lýsinguna á orrustunni en 

hún er afar myndræn. Látið nemendur velta fyrir sér hvaða stílbrögðum er beitt til 

að kalla fram myndræn áhrif. 

o Eftirfarandi málsgrein er að finna í kaflanum: „Mátti þar á lofti sjá mart spjót og 

örvar margar, öxi hart reidda, skjöldu klofna og brynjur slitnar, hjálma skýfða, 

hausa klofna og margan mann steypast til jarðar.“ Innihaldi málsgreinarinnar má 

hæglega koma til skila með öðrum hætti. Látið nemendur leika sér með hana og 

færa innihaldið yfir á ljóðaform. Vert er að benda þeim á að ekki er nauðsynlegt 

að halda greinarmerkjum og samtengingum óbreyttum, auk þess sem fella má út 
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orð. Jafnframt er kjörið að vekja athygli nemenda á því hve mismunandi 

áhrifamáttur orða getur verið eftir því hvar þau standa í texta. 

 

 

 

18. Frá vígi Fáfnis 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvernig eggjar Reginn Sigurð þegar hann fer að efast um ráð hans um drápið á 

Fáfni? 

2. Hvað á ormurinn Fáfnir við með orðunum: „Reginn bróðir minn veldur mínum 

dauða og það hlægir mig er hann veldur og þínum dauða og fer þá sem hann 

vildi?“ Felast dulin skilaboð í orðum hans? 

3. Fáfnir ráðleggur Sigurði að koma sér í burtu vilji hann halda lífi. Hvers vegna er 

ormurinn svo velviljaður banamanni sínum? 

 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur endurskrifa frásögnina af dauða ormsins með eigin orðalagi. 

Leggið áherslu á ríkulega orðnotkun og fjölbreytni í orðavali. Hér er tilvalið að 

hvetja nemendur til að nýta sér samheitaorðabók við skrifin. Jafnframt má benda 

þeim á að reyna að nýta sér þau orðtök sem þeir hafa lært og koma þeim fyrir í 

textanum.  

 

Til kennara 

 Reginn og ormurinn Fáfnir virðast báðir spila með Sigurð. Reginn eggjar hann til þess 

að drepa hinn hættulega orm en hann hefur í raun ekkert annað að leiðarljósi en að 

hagnast sjálfur á þeim verknaði enda ásælist hann gullið. Reginn vill að Sigurður drepi 

Fáfni og láti við það lífið. Hann segir honum ekki rétt frá stærð ormsins, smíðar fyrir 

hann tvö fúskaraleg sverð og gefur honum að lokum ráð sem myndu tryggja að hann 

drukknaði í blóði ormsins. Fáfnir sýnir jafnframt augljóslega af sér mikil klókindi á 

dánarbeðinu en þar eggjar hann Sigurð til að drepa Regin með því að gefa í skyn að 

Reginn vilji hann feigan. Með því reynir Fáfnir að tryggja að Reginn verið drepinn og 

honum sjálfum verið þar með hefnt. Hann ráðleggur því Sigurði að flýja vilji hann 

sleppa lifandi. Fáfnir ræður Sigurði frá því að taka gullið og bendir samtal þeirra til 
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þess að hann hafi hreinlega ekki getað hugsað sér að sjá annan mann koma höndum 

yfir gullið „sitt“. 

 

Fáfnisarfur 

Orðið Fáfnisarfur á uppruna sinn að rekja til sögunnar um orminn Fáfni sem lá á gullinu 

mikla. Fáfnisarfur er kenning fyrir gull. 

 

 

 

19. Sigurður eignaðist Fáfnisarf 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvað finnst þér um það að Reginn vilji éta hjartað úr bróður sínum? 

2. Hvers vegna ákveður Sigurður að drepa Regin fóstra sinn á þessum tímapunkti? 

3. Getur þú greint áhrifamátt gullsins í hegðun Sigurðar? Rökstyddu svar þitt. 

4. Hesturinn Grani er tregur af stað með gullið. Hvaða ástæða getur legið þar að 

baki? 

 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur skrifa bréf til Sigurðar Fáfnisbana. Þar þurfa þeir að kynna sér 

form sendibréfa svo sem hvernig viðeigandi er að byrja þau, hvernig viðtakandi er 

ávarpaður, hvar dagsetning og ritunarstaður eru sett og hvernig kveðjur eru 

notaðar.  

 

 

 

20. Fundur Sigurðar og Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

o Í kaflanum getur að líta kunnugleg minni úr ævintýrum. Kennið nemendum eða 

rifjið upp með þeim bókmenntahugtakið minni. Í framhaldinu er tilvalið að láta 

nemendur skoða og ræða um kaflann með tilliti til ævintýraminna. Hvað í 

kaflanum á sér hliðstæðu í ævintýrum? 
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 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur skrifa stutta lýsingu af fundi Sigurðar og Brynhildar eins og hann 

ætti sér stað í nútímanum. Hugmynd: Brynhildur hnígur niður í ræktinni og 

Sigurður á næsta bretti bregst skjótt við og kemur henni til bjargar … 

o Látið nemendur skrifa stutta mannlýsingu á Brynhildi þar sem líkamlegu og 

andlegu atgervi hennar er lýst. Áður en þeir hefjast handa er tilvalið að koma af 

stað þankahríð meðal bekkjarins þar sem orðum yfir útlitseinkenni og andlega 

eiginleika er safnað. Hvetjið nemendur til að glæða persónuna lífi og færa í 

stílinn. Á eftirfarandi vefslóð er að finna safn orða yfir útlits- og persónueinkenni 

sem nýta má í tengslum við vinnuna 

http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/mannlysingar.pdf. 

o Flest ef ekki öll nöfn eiga sér einhverja sögu og á ákveðnum tíma eru þau ný í 

málinu. Látið nemendur skoða valin nöfn úr sögunni, hvað þau tákna og úr hvaða 

orðhlutum þau eru sett saman. Einnig má skoða hversu mörg atkvæði eru í hverju 

orði, samsett orð eru oft með fleiri atkvæði en þau sem hafa einn stofn. Að lokum 

gæti verið gaman að skoða eigið nafn og fjölskyldu sinnar. Í bók Guðrúnar 

Kvaran og Sigurðar Jónssonar, Nöfn Íslendinga, er hægt að finna upplýsingar um 

íslensk mannanöfn. Efni bókarinnar er einnig hægt að nálgast í gegnum 

vefbókasafn Snöru. 

 

Til kennara 

 Minnið um Þyrnirós kemur vel fram í kaflanum. Brynhildur var stungin svefnþorni af 

Óðni en Þyrnirós svaf í heila öld eftir að hafa stungið sig á snældu eða allt þar til 

prinsinn kom og vakti hana með kossi. Á sama hátt vekur Sigurður Brynhildi af 

svefninum með því að rista utan af henni brynjuna og leysir hana þar með úr álögum. Í 

mörgum útgáfum af ævintýrinu um Þyrnirós er kastali hennar staðsettur efst á 

fjallstindi en Brynhildur sefur einmitt í skjaldborg efst á Hindarfjalli. Prins Þyrnirósar 

þarf að berjast við ógnvænlegan dreka til að komast til hennar og það sama hefur 

Sigurður gert skömmu áður en hann finnur Brynhildi á Hindarfjalli.  

 Vísurnar í kaflanum eru úr kvæðabálki sem kallast Sigurdrífumál en það kvæði er ort 

undir ljóðahætti og fornyrðislagi, að öllum líkindum um 900 e.Kr. í Noregi 

(Eddulyklar: inngangur, orðasafn, vísnaskýringar og nafnaskrá, 1949: 37). 

 

http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/mannlysingar.pdf
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Fróðleikur 

 Galdrar af ýmsum gerðum voru stór hluti af heiðnum átrúnaði og byggja á trú á 

yfirnáttúruleg öfl. Menn notuðu þá til að ná stjórn á máttarvöldunum bæði sér til 

hagsbóta og til að hrella óvini sína. Það var ekki á hvers manns færi að galdra, menn 

þurftu að kunna vel til verka. Birtingarmynd galdra var afar fjölþætt allt frá 

hamskiptum, töfrum, formælingum og níðum til seiðs og rúna (Sölvi Sveinsson, 1993: 

111-113). Frekari upplýsingar um galdra má finni í bók Sölva Sveinssonar, Guðirnir 

okkar gömlu. 

 

Merking nafna 

Nafnið Brynhildur 

Að baki margra sérnafna liggur oft ákveðin merking. Mannanafnið Brynhildur er gott dæmi 

um það en nafnið er samsett annars vegar úr forliðnum bryn(j)- sem stendur fyrir nafnorðið 

brynja eða herklæði og hins vegar viðliðnum -hildur sem þýðir bardagi eða orrusta. Merking 

nafnsins endurspeglar því óneitanlega persónuna Brynhildi í Völsunga sögu. 

 

Nafnið Sigurður 

Er talið skylt fornháþýska nafninu Sigwart sem er sett saman úr forliðnum sig- sem þýðir 

sigur á þýsku og viðliðnum -wart sem merkir vörður eða verndari. Nafnið þróaðist og breyttist 

í tungumálinu og varð loks að nafninu Sigurður. 

 

Nafnið Guðrún 

Er sett saman úr forliðnum guð- og viðliðnum -rún en rún merkir „leyndardómur“. Samsett 

merkir nafnið líklega „guðlegur leyndardómur“. Forliðurinn hefur einnig verið tengdur 

fornháþýska orðinu gund- „orrusta“. Í íslensku merkir gunnur einnig orrusta. 

 

 

 

21. Frá heilræðum Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Hvaða ráð gefur Brynhildur Sigurði í sambandi við drykkju? En varðandi konur?  
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2. Hvað heldur þú að Brynhildur sé að hugsa með því að bægja Sigurði frá kossum 

og blíðu? 

3. Hvað telur þú að hafi ráðið úrslitum um að Sigurður hafi viljað bindast Brynhildi, 

var það útlitið eða hennar innri maður? 

4. Hver er skoðun þín á þeim gildum sem Brynhildur boðar í kaflanum. Telur þú að 

þau eigi við nú á dögum? Hvers vegna? 

 Ritun og textavinna: 

o Í kaflanum er að finna fornan málshátt: „Oft er úlfur í ungum syni.“ Látið 

nemendur finna hann og túlka hvaða merkingu er hægt að leggja í hann.  

o Látið nemendur skrifa fornafn sitt með rúnum. Hér að neðan er að finna 

rúnastafrófið hið eldra. 

 

 Upplýsingaöflun:  

o Enn þann daginn í dag grípum við til málshátta og orðtaka sem eiga rætur sínar að 

rekja til fornra bókmennta á borð við Völsunga sögu. Mikilvægt er að gera 

nemendum grein fyrir þeim menningararfi sem felst í fornum málsháttum og 

orðtökum. Orðtök hafa flest sögu að baki sér til dæmis á orðtakið „að hlaupa undir 

bagga“ rætur að rekja til þess þegar menn hjálpuðu til við burð heybagga í 

heyskap. Látið nemendur skoða forna málshætti og orðtök á vefslóðinni: 

http://www.heimskringla.no/wiki/Fornir_m%C3%A1lsh%C3%A6ttir_og_or%C3

%B0t%C3%B6k. Tilvalið er að láta nemendur finna málshætti Völsunga sögu og 

reyna að ráða í merkingu þeirra en sumir er svolítið torskildir. Einnig er hægt að 

leyfa nemendum að velja sér tvo uppáhaldsmálshætti eða orðtök af öllum listanum 

og láta þá rökstyðja valið, annaðhvort munnlega eða skriflega. Í kjölfarið er gott 

að kennari vekji máls á því hver munurinn sé á málshætti og orðtaki.  

 

Fróðleikur 

 Í formála bókarinnar Íslenskir málshættir, segir um einkenni málshátta að þeir séu 

stuttar og skilmerkilegar málsgreinar, oftast ein setning sem skilst án samhengis. 

http://www.heimskringla.no/wiki/Fornir_m%C3%A1lsh%C3%A6ttir_og_or%C3%B0t%C3%B6k
http://www.heimskringla.no/wiki/Fornir_m%C3%A1lsh%C3%A6ttir_og_or%C3%B0t%C3%B6k
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Málsháttum bregða menn gjarnan fyrir sig í orðræðu og rituðu máli sem vísun í 

almenn sannindi um ýmis fyrirbæri úr mannlegu lífi. Yfirleitt er enginn höfundur af 

málsháttum og þeim er ætlað að fela í sér einhvers konar reglu eða lífsspeki (1979: 7). 

„Orðtök eru föst orðasambönd notuð í yfirfærðri merkingu, það er merking orðtaka 

verður ekki ráðin af merkingu einstakra liða eins og þeir eru skýrðir í orðabók“ (Jón 

G. Friðjónsson, 2006). Bein merking orðasambandsins „að ýta úr vör“ vísar til þeirrar 

athafnar þegar bátar voru settir á sjó, en orðtakið þýðir að byrja á e-u Ólíkt  

málsháttum, sem geta staðið einir og óstuddir, skiljast orðtök ekki nema þau séu í 

samhengi. 

 Rúnir eru elsta letur germanskra þjóða og líklegt þykir að menn hafi byrjað að rista 

rúnir á fyrstu öld eftir Krist. Rúnir voru notaðar bæði til að flytja skilaboð en einnig 

voru þær notaðar í tengslum við galdra. Orðið rúnir merkir leyndardómur sem vísar til 

þess að ekki hafi verið á valdi hvers mans að beita þeim í galdraskyni, það var 

leyndardómur sem fáir kunnu (Sölvi Sveinsson, 1993: 116 og 117). Til eru tvö 

rúnastafróf það eldra inniheldur 24 rúnir en hið yngra 16. Lögun rúnanna er hvöss 

enda voru þær oftast ristar í tré eða á steina. Rúnirnar höfðu hver sitt nafn og voru 

sumar þeirra áhrifameiri en aðrar. Þær gátu verndað fólk gegn ýmiss konar vá og má 

nefna bjargrúnir sem hjálpuðu konum í barnsnauð og brimrúnir sem vernduðu skip 

gegn sjávarháska. Hugrúnir gátu eflt vit og þroska manna og ölrúnir unnu gegn 

óhollum áhrifum áfengra drykkja svo dæmi séu tekin. Í kaflanum fer Brynhildur með 

rúnakvæði fyrir Sigurð, þar kennir hún honum að nota rúnirnar og gaman er að skoða 

eina til tvær vísur með nemendum, þær eru ekki allar torskildar. Veitið nöfnum 

rúnanna athygli.  

 

 

 

22. Lýsing Sigurðar Fáfnisbana 

Kennsluhugmyndir 

 Innlifun og tjáning: 

o Lýsingin á Sigurði Fáfnisbana er einkar myndræn og gefur tilefni til myndrænnar 

túlkunar. Látið nemendur skoða lýsinguna vandlega og teikna þá mynd sem þeim 

birtist við lesturinn. Verkefni sem þetta krefst þess af nemendum að þeir skilji vel 

þau orð sem koma fyrir í textanum. 
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o Einnig væri hægt að skipta nemendum í hópa og láta hvern þeirra fá tiltekið 

viðfangsefni úr kaflanum til að teikna, t.d. sverðið Gram, skjöld Sigurðar, 

ægishjálminn, höfuð hans og búk. Í kjölfarið mætti setja hlutina saman og mynda 

þannig heildarmynd af Sigurði. Ægishjálmur er forn íslenskur galdrastafur en 

mynd af honum er að finna hér að framan á blaðsíðu 38. 

 Ritun og textavinna:  

o Fáið nemendur til að skoða textann vel og þá sérstaklega með tilliti til 

lýsingarorða. Látið þá finna lýsingarorðin í textanum og útbúa orðalista. Í 

framhaldi er tilvalið að efla orðaforða nemenda frekar með því að láta þá finna 

samheiti orðanna og temja sér um leið notkun orðabóka. 

 

Til kennara 

 Stíllinn í þessum kafla er talsvert frábrugðinn öðrum köflum í sögunni og talið er að 

honum hafi verið bætt við löngu eftir að hún var sett saman (Völsunga saga, 1985: 

158). Textinn ber keim af riddarasögum enda lýsingarnar afar stórfenglegar og 

nákvæmari heldur en annars staðar í bókinni.  

 

 

 

23. Sigurður dvaldist með Heimi 

Ekki fylgja verkefni með þessum kafla. 

 

 

 

24. Fundur Sigurðar og Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Tekið er fram í textanum að hringurinn sé úr gulli. Getur það skipt einhverju máli 

um framtíð þeirra? Hvers vegna?  

2. Telur þú að Brynhildur hafi verið dæmigerð fyrir kvenímyndina sem var ráðandi á 

þessum tíma? Rökstyddu svar þitt.  
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o Fáið nemendur til að velta fyrir sér og ræða hvers vegna Sigurður og Brynhildur 

þurfa að bindast hvort öðru aftur? Hefur hringurinn sem Sigurður gefur Brynhildi 

táknrænt gildi? Hvers vegna gefa elskendur hvor öðrum hring? 

 

Til kennara 

 Hringur er tákn óendanleika, einingar og heildar og hefur hann hvorki upphaf né endi. 

Hann er hlutgervingur eilífrar ástar milli tveggja einstaklinga („Hringarnir eru“, 2001: 

22 c). Í hringnum sem Sigurður gefur Brynhildi felst því loforð um ævarandi ást. Vert 

er að gefa gaum að bölvuninni sem hvílir á gullinu sem Sigurður fékk með drápi 

Fáfnis og velta því fyrir sér hvort sú bölvun geti náð til elskendanna. Hringurinn á að 

treysta samband þeirra en þar sem bölvun hvílir á hringnum gæti hann haft þveröfug 

áhrif. 

 

 

 

25. Viðræður Guðrúnar og Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvað notar höfundur sögunnar til að undirstrika völd og auð í kaflanum? Gilda 

sömu lögmál í samtímanum? Getur þú fundið dæmi? 

2. Hvað meinar Guðrún með setningunni „Af ást hefir þú fréttum til hans haldið?“  

3. Hvers vegna segir Brynhildur Guðrúnu að halda sig með sínu fólki? Telur þú að 

Brynhildur sé heiðarleg gagnvart Guðrúnu? Rökstyddu svar þitt. 

 

Til kennara 

 Brynhildur reynir að fela tilfinningar sínar gagnvart Sigurði fyrir Guðrúnu. Það gerir 

hún með því að nefna hann síðastan af fremstum mönnum. Guðrún tortryggir 

Brynhildi augljóslega.  

 Bendið nemendum á hve mikið vægi veraldlegir hlutir hafa í sögunni. Gull og silfur er 

notað til að undirstrika völd og auð manna, en fjölmörg dæmi um slíkt er að finna í 

samfélaginu nú til dags.  
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26. Sigurður fékk Guðrúnar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvern telur þú raunverulega stjórna atburðarásinni í kaflanum og með hvaða 

hætti? 

2.  Hvar í kaflanum má greina fjölkynngi og dulmagnaða atburði?  

3. Hvað finnst þér um að Grímhildur hafi áhrif á örlög sögupersóna með þeim hætti 

sem hún gerir í kaflanum?  

4. Hver er ábyrgð Gjúka konungs og sona hans gagnvart ráðabruggi Grímhildar? 

Vissu þeir af göldrum hennar?  

5. Hvað finnst þér um að mikil manndráp séu talin til dygða í sögunni?  

o Ræðið við nemendur um hvernig Guðrún breytist við að bragða á hjarta ormsins? 

Ætli þær persónubreytingar sem urðu á henni hafi þótt góðar eða slæmar á þeim 

tíma sem sagan gerist? Væru breytingar sem þessar taldar vænlegar í okkar 

samfélagi? Hvað eru góðir mannkostir kvenna í dag? Eru þeir hinir sömu og 

karla? 

 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur skrifa uppskrift af óminnisöli Grímhildar. Gagnlegt er að velta 

fyrir sér hvers konar hráefni var notað í slíka drykki. Tilvalin hjálpargögn í þessu 

verkefni eru fugla-, plöntu- og steinahandbækur. Nauðsynlegt er að virða 

uppskriftarformið, það er að skrifa fyrst upp lista yfir hráefnið í þeirri röð sem það 

á að nota og síðan verklýsingu. Hún þarf að vera nákvæm og skal skrifuð í 3. 

persónu, fleirtölu, boðhætti.  

 

Til kennara 

 Enn á ný gætir talsverðs ævintýrablæs í sögunni og gaman að láta nemendur velta fyrir 

sér hvort þeir kannist við einhver atriði úr öðrum ævintýrum eða sögum.  

 Mikilvægt er upp á framvindu sögunnar að nemendur geri sér grein fyrir áhrifum 

Grímhildar, hún storkar örlögunum og lætur Sigurð þar með svíkja Brynhildi.  

 Einnig er áhugavert að velta því fyrir sér hvort það hafi verið kostur á þessum tíma að 

Guðrún varð „grimm“ við át hjartans. Er hugsanlegt að það hafi þótt kostur í þá daga 

að konur væru harðbrjósta og ákveðnar. Brynhildur er augljóslega hörku kvendi sem 

berst í orrustum og lætur ekki vaða yfir sig. Getur verið að þetta hafi verið miklir 
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kvenkostir og að Sigurður hafi í raun verið að gera Guðrúnu að einhverju leyti líka 

Brynhildi? Í þessu samhengi má benda nemendum á að mikil áhersla er lögð á 

vitsmuni kvennanna en ekki bara útlitslega eiginleika þeirra. Vert er að velta fyrir sér 

hverjar eru og voru staðalímyndir kvenna? Tilvalið er að fá nemendur í umræðu um 

hvað teljist vænlegir kvenkostir í dag og jafnframt mannkostir almennt. 

 

 

 

27. Sigurður reið vafurlogann 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvaða afleiðingar heldur þú að hringaskiptin hafi á framvindu sögunnar?  

2. Hvers vegna telur þú að Brynhildur vilji einungis giftast manni sem getur leyst 

raunir og er mestur og bestur? Hvað með ástina? Hafði hún eitthvert gildi fyrir 

Brynhildi?  

 

Til kennara 

 Gaman er að velta því fyrir sér hvort Brynhildur hafi látið menn leysa þrautir sem hún 

vissi að einungis Sigurður gæti leyst. Ef sú var raunin þá hlýtur hún að hafa vitað að 

það var Sigurður sem heimsótti hana í Gunnars líki.  

 

 

 

28. Viðræða Guðrúnar og Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

o Vekið máls á metinginum milli Guðrúnar og Brynhildar við nemendur. Hvernig 

hefði samtalið og samskiptin geta þróast ef Sigurður hefði ekki gefið Guðrúnu bita 

af Fáfnis hjarta? Eru þær að þræta um ást, auð eða völd eða allt í senn? Hvernig 

væri líklegt að konur nú til dags myndu leysa sambærileg ágreiningsmál?  
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 Innlifun og tjáning: 

o Setjið á svið pallborðsumræður með nemendum. Skiptið þeim í tvo hópa, annar 

þeirra tekur málstað Brynhildar og hinn Guðrúnar. Velja þarf einn stjórnanda sem 

hefur umsjón með umræðunum.  

 Ritun og textavinna: 

o Skoðið sögnina að unna (að elska) með nemendum. Algengt er að nútíðar- og 

þátíðarmynd hennar sé ruglað saman. Látið nemendur skoða beygingu 

sagnarinnar, til dæmis á vef Árnastofnunar http://bin.arnastofnun.is, og þjálfið þá í 

notkun hennar. Benda má nemendum á hin víðfrægu orð Guðrúnar Ósvífursdóttur 

„þeim var ég verst er ég unni mest“ sem hún lét falla í lok Laxdæla sögu. 

o Látið nemendur skrifa mannlýsingu á Guðrúnu Gjúkadóttur þar sem fram koma 

kostir hennar og gallar bæði líkamlegir og vitsmunalegir. Leggið áherslu á 

orðaforða sem tengist mannlegum kostum og líkamlegu atgervi. Gott er að láta 

bekkinn safna orðum áður en ritunin hefst. Dæmi um orð yfir mont er rogginn og 

sjálfsánægður. 

 

Til kennara 

 Gott er að benda nemendum á að Völsunga saga er byggð á nokkrum kvæðabálkum 

sem tilheyra svokölluðum hetjukvæðum. Jafnframt er tilvalið að gera nemendum 

grein fyrir því mikilvæga varðveisluhlutverki sem ljóð gegndu fyrr á öldum. 

Ljóðstafir og hrynjandi voru einskonar amboð sem hjálpuðu fólki að muna betur 

sagnir og ljóð þar sem ekki var hægt að skrifa slíkt á blað í þá gömlu góðu daga.  

 Vert er að gefa gaum að sögu hringsins, Andvaranauts. Sigurður gefur Brynhildi 

hringinn í kaflanum þar sem hann hittir hana hjá Heimi. Um leið og Brynhildur fær 

hringinn byrjar að síga á hennar ógæfuhlið, hún fær ekki manninn sem hún vill og 

kvænist því öðrum. Það sama á við um Guðrúnu, þegar hún kemst í tæri við hringinn 

byrja óheillaatburðir að dynja á henni og í raun flestum þeim sem nálægt Guðrúnu 

standa. 

 

 

 

 

 

http://bin.arnastofnun.is/
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29. Frá harmi Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvað vakti fyrir Guðrúnu með því að segja frá leyndarmálinu? „Oft má satt kyrrt 

liggja“ er þekktur málsháttur sem á vel við um efni kaflans. Útskýrðu hvers vegna. 

2. Hvað finnst þér um uppástungu Guðrúnar um að gefa Brynhildi gull til að draga 

úr reiði hennar og koma þannig í veg fyrir að Sigurður verði drepinn? Rökstyddu 

svarið. 

3. Hefði atburðarásin þróast á annan veg ef sagan ætti sér stað í kristnu samfélagi? 

Útskýrðu hvernig?  

o Brynhildur var svikin af öllum, allir vissu hver hafði riðið vafurlogann og þar með 

sængað hjá henni. Veitið aðstæðum Brynhildar sérstaka athygli og ræðið við 

nemendur um þá stöðu sem hún lendir í. Það er óneitanlega niðurlægjandi fyrir 

hana að Sigurður hafi sagt Guðrúnu frá atburðunum sem hún notfærir sér síðan 

gegn Brynhildi. 

 

 

 

30. Víg Sigurðar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvaða skoðun hefur þú á ábyrgð Sigurðar á kvennamálum sínum? Hefði hann 

getað hegðað sér á annan máta? Hvað hefðir þú gert í sporum hans? 

2. Hvers vegna skildi Sigurður einfaldlega ekki við Guðrúnu þegar álögin runnu af 

honum? Var það heigulsháttur eða telur þú að sæmdin hafi verið sterkari ástinni?  

3. Enn eitt þekkt minni sem fram kemur í sögunni er ástarþríhyrningurinn. Þar ber 

fyrst að nefna Guðrúnu, Brynhildi og Sigurð og svo Brynhildi, Sigurð og Gunnar. 

Af þessu hlýst mikil ástarflækja og framin eru morð vegna ásta og afbrýðisemi. 

Telur þú að ástríðuglæpir eigi sér stað nú á dögum? Getur þú nefnt dæmi um 

slíkt?  

4. Hvað er átt við með setningunni „...þótti það þó mest svívirðing ef konan gengi 

frá honum.“ Hvers vegna var það svo slæmt?  
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 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur skrifa frétt um dráp Sigurðar í æsifréttastíl. Látið þá velja a.m.k. 

tíu nafnorð úr kaflanum til að nota við fréttaskrifin. 

 

 

 

31. Dauði Brynhildar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Eldur kemur nokkrum sinnum fyrir í sögunni og algengt er að menn kjósi að láta 

brenna sig. Hvaða ástæður gætu legið þar að baki?  

2. Hvað gæti eldur táknað í bókmenntum almennt?  

o Látið nemendur velta fyrir sér og ræða af hverju Brynhildur vildi deyja með 

Sigurði.  

 Innlifun og tjáning: 

o Setjið á svið viðtalsþátt. Einn nemandi er settur í hlutverk persónu úr sögunni, t.d. 

Brynhildar, Sigurðar eða Guðrúnar, hann situr fyrir svörum og þarf að færa rök 

fyrir gjörðum sínum. Annar gegnir hlutverki þáttarstjórnanda en aðrir nemendur 

bekkjarins eru gestir í sal sem fá að beina spurningum að viðmælanda í samráði 

við þáttarstjórnandann.  

 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur skrifa minningargrein um Brynhildi, Sigurð eða aðrar 

sögupersónur. Gott er að þeir skoði og kynni sér minningargreinar í 

Morgunblaðinu eða á www.timarit.is áður en ráðist er í skrifin. Reynið að láta 

nemendur finna minningargreinar um einhverjar þjóðþekktar persónur, svo sem 

Þórberg Þórðarson, Jónas frá Hriflu eða Kjarval.  

 

Fróðleikur  

 Á tímum sögunnar trúðu menn á líf eftir dauða. Það má þess vegna leiða að því líkur 

að Brynhildur hafi kosið að deyja með Sigurði til að geta notið samvista við hann í 

goðheimum. Í kaflanum eru fjórir af hennar mönnum, fimm ambáttir og átta þjónar 

látnir deyja með Sigurði. Algengt var að þjónar og ambáttir væru líflátin með 

húsbændum sínum til að geta haldið áfram að þjónusta þá í nýjum heimi. Þetta átti 

http://www.timarit.is/
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sérstaklega við ef húsbóndinn var höfðingi og stórmenni. Í bókinni Svört verða sólskin 

er meðal annars sagt frá útfararsiðum víkinga í heiðnum sið. Fátækir voru lagðir í 

lítinn bát og síðan brenndir. Höfðingja var útbúinn stærri bátur og var þjónustufólkið 

spurt hvert þeirra vildi deyja með honum, sá sem vildi það gat ekki hætt við og voru 

tveir menn settir til að líta eftir með þeim sem hafði lofað að deyja með honum. 

Daginn sem leggja átti hinn látna í bátinn var þjónn hans drepinn og síðan voru bæði 

líkin lögð í bát ásamt ávöxtum, ilmjurtum, brauði, kjöti og lauk. Að lokum var eldur 

borinn að og skipið brennt til kaldra kola. Einkar áhugavert er að lesa um lifnaðarhætti 

víkinga í kafla sem heitir Lýsing á Rusum í fyrrnefndri bók (Borberg, Bringsværd, 

Helttunen 1992: 60-62). 

 

 

 

32. Guðrún var gefin Atla konungi 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

o Skoðið vel og ræðið við nemendur um hversu mikilvægu hlutverki rúnir gegna í 

tengslum við galdra (sjá umfjöllun um rúnir í 20. kafla). 

o Ræðið við nemendur um það hvort rétt sé að bæta fyrir dráp með greiðslu. Er 

raunverulega hægt að kaupa sér aflausn með veraldlegum auðæfum? Bætir það 

sársauka þess sem missir?  

 Ritun og textavinna: 

o Nú hafa nemendur kynnst persónunni Grímhildi nokkuð vel í gegnum lesturinn. 

Látið þá lýsa henni í stuttu máli, bæði hennar ytra atgervi og innræti eins og þeir 

sjá hana fyrir sér. Í kjölfarið er upplagt að láta nemendur teikna mynd eftir 

lýsingunni sinni. 

o Orðið lánadrottinn kemur fyrir í textanum, gaman er að skoða gagnsæi orðsins 

með nemendum og velta fyrir sér merkingu þess eins og það kemur fyrir í 

textanum og bera saman við notkun þess nú á dögum.  
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33. Atli bauð heim Gjúkasonum 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Veittu draumi Atla sérstaka athygli. Fyrir hverju heldur þú að hann sé að dreyma? 

Telur þú draumráðningu Guðrúnar vera rétta?  

2. Hvers vegna er Högni svona tortrygginn gagnvart boði Atla Húnakonungs?  

3. Hvers vegna eru bræðurnir ekki sammála um að fara á fund Atla og hví lætur 

Högni undan vilja Gunnars? 

 

Til kennara 

 Ástæða þess að Högni lætur undan vilja Gunnars kann að vera sú að hann er eldri 

og/eða að mál Guðrúnar tengist honum meira, þetta eru deilur Gunnars. Einnig má 

leiða líkur að því að áfengi hafi haft eitthvað að segja um ákvarðanatöku Gunnars. 

Hvernig litast ákvarðanir og gjörðir manna af neyslu áfengis? Þetta er skemmtilegt 

umræðuefni sem hugsanlega getur haft ákveðið forvarnargildi. 

 

 

 

34. Frá draumum Kostberu 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

o Hér er vert að ræða við nemendur um hvað draumarnir tákna. Jafnframt má láta 

nemendur velta fyrir sér hvers vegna Högni túlkaði draumana á annan veg en 

Kostbera kona hans. Var hann ef til vill í afneitun? Vildi hann ekki horfast í augu 

við dauða sinn? 

 Ritun og textavinna: 

o Látið nemendur athuga orðaval og málnotkun í kaflanum og bera saman við 

málfar þeirra sjálfra. Tilvalið er að skoða sérstaklega hvort nokkur sameiginleg 

einkenni sé þar að finna. 

 Upplýsingaöflun: 

o Látið nemendur kynna sér og afla upplýsinga um tákn í bókmenntum á borð 

við liti, hring, kross og sverð. Hver nemandi finnur 2-3 tákn og kynnir þau fyrir 

bekkjarfélögum.  



 

75 

 

Eldurinn 

Eldurinn er tákn fyrir ýmislegt svo sem skírn, umbreytingar, fórnir og eyðileggingu, hann 

eyðir öllu sem lifandi er. Hann er oft tengdur við tortímingu og dauða en einnig við upprisu 

og nýtt líf. Með eldinum kviknar þrá til að skilja guðina og sameinast þeim (Borberg, 

Bringsværd, Helttunen o.fl., 1992: 57). 

 

 

 

35. Gjúkungar sækja heim Atla 

Ekki fylgja verkefni með þessum kafla. 

 

 

 

36. Frá bardaga 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

o Skiptið nemendum í 3-4 manna umræðuhópa. Hver hópur veltir fyrir sér og ræðir 

neðangreind álitamál. Þegar meðlimir hópanna hafa komist að sameiginlegri 

niðurstöðu bera hóparnir saman bækur sínar undir handleiðslu kennara. Ekki er 

endilega nauðsynlegt að ræða öll álitamálin.  

 Vert er að velta því fyrir sér hvers vegna Guðrún erfði ekki gullið eftir Sigurð 

heldur fjölskylda hennar? Getur bölvun gullsins hafa haft áhrif þar á? Getur 

verið að ástæðan hafi verið sú að hún var kona? Ef svo var hvers vegna mátti 

hún þá berjast meðal karlmanna?  

 Hvernig maður var Atli Húnakonungur? Var hann misskilinn? Var hann 

raunverulega að verja arf konu sinnar og hefna fyrir hana eða var það græðgin 

sem tók völdin? Getur verðið að hann hafi einfaldlega verið að hefna systur 

sinnar Brynhildar? 

 Hefur heiðin trú einhver sýnileg áhrif á atburðarásina? Í kaflanum segir Högni: 

„…og goðunum vil ég það þakka er þér gengur illa.“ Hvað á hann við með 

þessum orðum? Hvað með fyrirgefninguna, var hún fyrir hendi?  
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 Innlifun og tjáning: 

o Kaflinn hentar vel til leikrænnar túlkunar. Skiptið nemendum í smærri hópa og 

látið þá vinna leikhandrit upp úr kaflanum. Hóparnir flytja svo afrakstur sinn fyrir 

bekkjarfélagana. 

o Látið nemendur velja sér orð í textanum til að túlka á myndrænan hátt. Dæmi um 

orð til túlkunar eru gálgi, mægð og kappi. 

 Ritun og textavinna:  

o Látið nemendur skrifa lýsingu á orrustunni frá sjónarhóli varðmanns í turni eða 

fábrotins orrustumanns. Textinn skal skrifaður í 3. persónu, eintölu, nútíð. Látið 

nemendur skoða vel hvernig textinn er uppbyggður í sögunni og hvetjið þá til að 

nýta sér orðfæri úr henni.  

o Bendið nemendum á að skoða setningar, málsgreinar og efnisgreinar auk notkun 

greinarmerkja. Látið þá í kjölfarið lýsa textanum í kaflanum í nokkrum línum þar 

sem þeir beita framangreindum hugtökum.  

 

 

 

37. Dráp Gjúkunga 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvers vegna var hjartað skorið úr þrælnum fyrst? 

2. Skoðaðu draumana sem konur Gjúkunga dreymdi og berðu saman við raunveruleg 

örlög.  

 Innlifun og tjáning: 

o Mikið efni sem gefur tilefni til myndrænnar túlkunnar er að finna í kaflanum, þar 

á meðal andlát Gunnars í ormagarðinum og atvikin þegar hjörtun eru skorin úr 

þeim Högna og þrælnum Hjalla. Tilvalið er að túlka slíka atburði á myndrænan 

hátt, t.d. með klippimyndum eða teiknimyndasögum.  

 Ritun og textavinna: 

o Veljið tiltekið efni í kaflanum og semjið um það ljóð með ljóðstöfum og rími. 

Hugmyndir að efni gætu verið Gunnar í ormagarðinum, andlát Högna, atvikið 

með Hjalla þræl eða bardaginn í höllinni. Hvetjið nemendur til að beita myndmáli 
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við ljóðagerðina. Tilvalið að skoða ljóð í tengslum við þetta verkefni svo sem 

Hávamál og Völuspá. 

 

Fróðleikur 

 Eiginleg merking orðsins naðra er tegund af slöngu. Bendið nemendum á hvernig 

nafnorðið hefur fengið víðari merkingu, það er nú stundum notað til að lýsa tilteknum 

persónueinkennum fólks. Orðið naðra er til dæmis notað um þá sem eru undirförlir, 

kvikindislegir, rógberar eða slægir. 

 

 

 

38. Hefnd Guðrúnar 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

1. Hvað finnst þér um að drepa sín eigin börn til að ná fram hefndum? Hver upplifði 

mesta sársaukann af barnamorðunum? Veltu fyrir þér hvort Guðrún hafi elskað 

börnin sín? Gætu tilfinningar hennar gagnvart Atla hafa haft áhrif á ást hennar til 

barna sinna? 

2. Elskar fólk börnin sín í samræmi við ást á maka? Finnast sambærilegir 

atburðir/glæpir þeim sem greint er frá í kaflanum í nútímanum, þ.e.a.s. að 

foreldrar drepi börn sín í hefndarskyni?  

3. Hvor hefndin heldur þú að hafi verið sætari fyrir Guðrúnu, að horfa á Atla neyta 

barna sinna eða að ráða honum bana? Rökstyddu svar þitt. 

4. Hvers vegna telur þú að Guðrún hafi samþykkt síðustu bón Atla um að búa vel um 

lík hans og gera honum reisulega útför? Hvaða ástæða getur legið að baki því að 

hún stendur við loforð sitt gagnvart manninum sem hún hatar?  

o Vert er að bera saman atburði kaflans og draum Atla í 33. kafla. Ræðið við 

nemendur um það hvernig draumurinn rættist og fyrir hvað táknin stóðu sem 

birtust í honum.  

o Veltið fyrir ykkur niðurlægingunni sem Atli verður fyrir með því að éta börnin 

sín. Hvort ætli hafi verið erfiðara fyrir Atla, sú niðurlægingin að borða börnin eða 

raunverulegi barnamissirinn? Ræðið við nemendur. 
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39. Jónakur konungur fékk Guðrúnar 

Kennsluhugmyndir 

 Ritun og textavinna: 

o Ræðið við nemendur um áhrifamátt og hlutverk myndmáls í texta. Veltið fyrir 

ykkur og bendið nemendum á hvar það er helst notað og tilgreinið jafnframt 

mismunandi form þess svo sem viðlíkingu, persónugervingu, tákn og 

myndhverfingu. Hér er tilvalið að láta nemendur finna viðlíkinguna „hún bar svo 

mjög af öðrum konum um vænleik sem sól af öðrum himintunglum“ í textanum 

og velta fyrir sér þeim áhrifum sem hún hefur á textann. 

 

Til kennara 

 Þrátt fyrir stuttan kafla er atburðarásin hröð og viðburðarík. Veitið ævintýrablænum í 

kaflanum sérstaka athygli, til dæmis ferð Guðrúnar yfir hafið en þar hafa æðri 

máttarvöld greinilega tekið örlögin í sínar hendur. Endir kaflans er svipaður og endir 

margra ævintýra þar sem hetjan giftist, eignast börn og lifir hamingjusöm til æviloka. 

Vert er þó að velta því fyrir sér hvort Guðrún sé hamingjusöm með þetta nýja líf sitt 

og hvort hún komi til með að lifa í sælu til æviloka. 

 

 

 

40. Frá Jörmunreki og Svanhildi 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar: 

o Ræðið við nemendur um sögupersónuna Bikka og þann mann sem hann hefur að 

geyma. Hvernig hefur hann áhrif á söguna?  

1. Hver er raunveruleg ástæða þess að Jörmunrekur lætur drepa son sinn? Var það 

vegna ástar hans á Svanhildi eða skömm?  

2. Hvað finnst þér um aðferðirnar sem notaðar voru til að taka þau af lífi?  

3. Á dauðarefsing einhvern tímann rétt á sér? Rökstyddu svar þitt. 

4. Veltu fyrir þér hvaða þekktu persónur í nútímanum gætu samsvarað persónunum í 

kaflanum? Hvað með aðrar persónur í sögunni, eiga þær sér einhverjar hliðstæður 

í raunveruleikanum? Hver værir þú í sögunni? Útskýrðu af hverju? 
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 Ritun og textavinna:  

o Látið nemendur endurskrifa efni kaflans og setja í nútímabúning, hvernig myndu 

slíkir atburðir birtast í nútímasamfélagi.  

o Í kaflanum er að finna fornan málshátt: „Valt er hamingjunni at treystast, að eigi 

bresti hún.“ Látið nemendur finna hann og túlka hvaða merkingu er hægt að 

leggja í hann.  

 

Til kennara 

 Jörmunrekur drepur son sinn fyrir konu sem hann hafði aldrei augum litið. Hann 

hlýtur því að hafa látið drepa son sinn vegna sæmdar og stolts, en slíkt skipti miklu 

máli í heiðnu samfélagi.  

 

 

 

41. Guðrún eggjaði sonu sína 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Á Guðrún einhvern þátt í því hvernig komið er fyrir henni?  

2. Hefði verið hægt að leysa málin á annan veg? Útskýrðu hvernig.  

o Ræðið um sæmdina við nemendur. Hversu mikilvæg er sæmdin nú á dögum? 

o Guðrún er buguð af harmi en heldur samt sem áður áfram að senda börn sín út í 

dauðann. Hvað gæti legið að baki ákvörðunum hennar?  

 

Til kennara 

 Margar ástæður geta legið að baki furðulegum ákvörðunum Guðrúnar og koma 

nokkrar skýringar til greina. Hefndarskyldan, sæmdin og reglur samfélagsins hafa 

eflaust haft áhrif á ákvarðanir hennar. Nokkrum sinnum í sögunni eru börn drepin af 

mæðrum sínum. Þetta á sér yfirleitt stað þegar konur hafa verið gefnar mönnum gegn 

vilja sínum og því má leiða að því líkur að þær hafi verið að sporna gegn því að ætt 

óverðugra manna sé viðhaldið.  

 

 

 



 

80 

 

42. Víg Erps og fall Sörla og Hamðis 

Kennsluhugmyndir 

 Umræður og spurningar:  

1. Hvar má greina fjölkynngi í sögunni?  

2. Hvers konar örlög heldur þú að hafi beðið Guðrúnar eftir þetta?  

o Gamli maðurinn sem birtist í kaflanum er Óðinn í dulargervi? Ræðið við 

nemendur um hugsanlegar ástæður þess að hann birtist á þessum tímapunkti í 

sögunni.  
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Vefefni og bækur sem nýtast við kennsluna 

 

Vefefni 

Árnastofnun-beygingarlýsing íslensks nútímamáls: http://bin.arnastofnun.is 

 

Dictionary of Symbolism-skýringar ýmissa tákna á ensku: 
http://www.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/ 

 

Goð og gyðjur í norrænni Goðafræði: http://mennta.hi.is/verkefni/lokaverkefni/v2004/adalhly/ 

 

Handritin heima-vefsíða um íslensk handrit: www.handritinheima.is 
 

Heimasíða Ásatrúarfélagsins: http://www.asatru.is/  

 

Heimskringla-fornir málshættir og orðtök: 
http://www.heimskringla.no/wiki/Fornir_m%C3%A1lsh%C3%A6ttir_og_or%C3%B0t%C3%B6k 

 

Námsgagnastofnun-mannlýsingar: http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/mannlysingar.pdf 

 

Snara-vefbókasafn: www.snara.is 

 

The Internet Movie Database-brot úr kvikmyndunum um Hringadróttinssögu: 

http://www.imdb.com/title/tt0120737/ 

 

Tímarit.is-stafrænt bókasafn: www.timarit.is 

 

Youtube-óperur Wagners: http://www.youtube.com/results?search_query=wagner+opera+nibelung&aq=f 
 

 

Bækur 

Guðirnir okkar gömlu – Sölvi Sveinsson 

 

Svört verða sólskin – Borberg, K. o.fl. 

 

Goð og hetjur í heiðnum sið: Alþýðlegt fræðirit um goðafræði og hetjusögur- Bæksted, A. 

 

Goð og garpar úr norrænum sögnum – Branston, B. 

 

Hugtök og heiti í norrænni goðafræði – Simek, R. 

 

Mergur málsins – Jón G. Friðjónsson 

 

Íslenskir málshættir – Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson  

 

Snorra Edda 
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http://www.heimskringla.no/wiki/Fornir_m%C3%A1lsh%C3%A6ttir_og_or%C3%B0t%C3%B6k
http://www.nams.is/dagsins/dag_isl_tung/mannlysingar.pdf
http://www.snara.is/
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http://www.youtube.com/results?search_query=wagner+opera+nibelung&aq=f
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