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Dróttkvæðaútgáfan mikla þokast áfram jafnt og þétt, og hið fimmta af níu 
áætluðum bindum kom út árið 2017.1 Jafnframt stækkar gagnagrunnurinn, 
sem er önnur afurð verkefnisins, og veitir aðgang að enn meira efni en 
hinar prentuðu bækur. Den norsk-islandske skjaldedigtning I–II, A og B, 
sem Finnur Jónsson gaf út fyrir einni öld, hefur síðan verið grundvöllur 
rannsókna á dróttkvæðum.2 Þessi nýja útgáfa hvílir vitaskuld á verki Finns 
og þeim rannsóknum sem síðan hafa verið stundaðar; í henni er hagnýtt 
nýjasta tækni til að skapa rannsóknum dróttkvæða nýjan grundvöll. 
Aðalritnefnd verksins skipa sex konur og einn karl.

Hvert bindi hinnar nýju útgáfu er gefið út af nokkrum fræðimönnum 
undir forystu eins aðalritstjóra. Mest af þeim kveðskap sem á að gefa út 
í þessum níu bindum var einnig í Skjaldedigtning, en þó er líklegt að í 6. 
bindi, Runic Poetry, muni birtast sitthvað sem ekki hefur áður komið út í 
þessum félagsskap. Fræðimenn munu bíða þess með eftirvæntingu. 

Ástæða er til að óska ritstjórum verksins til hamingju með afraksturinn. 
Sérstaklega ber að nefna Margaret Clunies Ross, sem er í aðalritnefndinni 
og auk þess aðalritstjóri 8. og 9. bindis, og Tarrin Wills, sem er höfundur 
og ritstjóri gagnagrunnsins. Eftirtekt vekur að það sem einn maður vann 
fyrir öld er nú leyst af hólmi af stórum hópi fræðimanna víðs vegar að úr 

1  Bindin sem út eru komin eru: I, Poetry from the Kings’ Sagas 1 (2012), II, Poetry from 
the Kings’ Sagas 2 (2009), III, Poetry from Treatises on Poetics (2017), VII, Poetry on 
Christian Subjects (2007), VIII, Poetry in Fornaldarsögur (2017). Í undirbúningi eru: IV, 
Poetry on Icelandic History, V, Poetry in Sagas of Icelanders, VI, Runic Poetry, og IX, 
Bibliography and Indexes. Öll bindin sem út eru komin eru í tveimur hlutum.
2  Útgáfu Finns fylgdi bókmenntasaga hans (2. útg., 3. bindi 1920–24), þar sem hann fjallaði 
um skáld og kvæði og síðar ný útgáfa hans á Lexicon poeticum með dönskum skýringum 
(2. útg. 1931). Nátengt verk var skrá Rudolfs Meissner um kenningar, Die Kenningar der 
Skalden (1921). Uppreisnargjörn tvíburasystir Skjaldedigtning var útgáfa Ernst Albin 
Kock, Den norsk-isländska skaldediktningen í tveimur bindum, studd af athugagreinum 
hans: Notationes norrœnæ.
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veröldinni, og verkið er stutt af stofnunum og rannsóknasjóðum í mörgum 
löndum. Í bindi VIII eru sérstakar þakkir færðar rannsóknarráðum í Ástralíu 
og Kanada. Óhætt er að segja að dróttkvæðin og annar norsk-íslenskur 
fornkveðskapur hafi þar með verið viðurkennd sem heimsbókmenntir. 
Þessi forna kveðskaparhefð, sem oft er erfið og einkennileg en jafnframt 
hrífandi, mun vonandi fá aukna athygli með nýrri útgáfu og netaðgengi 
hvarvetna í heiminum.

Um allan þann kveðskap sem hér birtist er í útgáfunni notað orðið 
skaldic, og má segja að þar sé fetað í fótspor Finns Jónssonar. Í raun 
og veru er þó um margbreytilegan kveðskap að ræða, bæði að formi og 
yrkisefnum. Mikið af honum er harla ólíkt því sem mönnum dettur í hug 
þegar minnst er á dróttkvæði eða skaldic poetry. Meiri hluti kveðskapar 
í bindi VIII er t.d. með edduháttum, fornyrðislagi/málahætti eða ljóða-
hætti. Stíll og kvæðasnið er þá líka sams konar og í eddukvæðum.3 
Finnur Jónsson virðist hafa mótað þá stefnu að sópa saman undir þennan 
hatt öllum miðaldakveðskap sem talinn hafði verið sérnorræn hefð, að 
undanskildum kvæðunum í GKS 2365 4to (Konungsbók eddukvæða) 
og nokkrum snoðlíkum kvæðum úr handritum Snorra Eddu auk eins úr 
Flateyjarbók. Þau hafði hann og aðrir gefið út sem eddukvæði. Hin nýja 
útgáfa fylgir sömu stefnu, en satt að segja hefði verið rökréttara að sleppa 
orðinu skaldic úr titli ritraðarinnar og taka þá eddukvæðin með í einu 
bindi eða gera sérstaka grein fyrir af hverju það væri ekki gert. En hér 
hefur hefðin og praktískar ástæður ráðið. Líklegt er þó og æskilegt að 
rafrænn texti eddukvæða verði sem fyrst með einhverjum hætti tengdur 
gagnagrunni þessarar útgáfu. 

Þótt því sem venjulega eru nefnd eddukvæði væri bætt við þessa nýju 
útgáfu mundi  hún samt ekki ná yfir allan miðaldakveðskap norskan 
og íslenskan á þjóðtungunni, hvað þá skandinavískan. Mikið er sem 
kunnugt er varðveitt á íslenskum handritum af kveðskap með endarími og 
tiltölulega reglubundinni hrynjandi, þ.e. með háttum sem ætla má að eigi 
sér rætur í evrópskum samtíma. Einkum er þar að nefna rímur og trúarleg 
kvæði. Næsta stórvirki í útgáfu norsks og íslensks miðaldakveðskapar 
verður væntanlega að gefa þessar kvæðagreinar út með svipuðum hætti 
og hér er gert. Þar eru fyrir til viðmiðunar Rímnasafn Finns Jónssonar 
og Íslenzk miðaldakvæði Jóns Helgasonar, útgáfa sem aldrei var lokið. 

3  Andreas Heusler og Wilhelm Ranisch gáfu út mikinn hluta þeirra kvæða sem þetta bindi 
geymir í Eddica minora. Dichtungen eddischer Art aus den Fornaldarsögur und anderen 
Prosawerken. Dortmund 1903.
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Margvísleg skörun er milli allra þessara flokka kveðskapar og rafrænn 
leitarbær gagnagrunnur eða tengdir gagnagrunnar með handritamyndum, 
textum og ítarefni væri þá lokaáfangi þessarar öldu rafvæðingar.

Bundnu máli úr hverri sögu er hér raðað eftir því sem það birtist í 
sögunum, en sögunum er sjálfum raðað í stafrófsröð. Hægt væri að hugsa 
sér aðra skipan sem frá einhverjum sjónarmiðum væri hentugri, t.d. að 
raða saman efnistengdum sögum eins og sögum um Hrafnistumenn og 
sögum sem geyma hetjukvæðaminni. Kostir stafrófsraðarinnar eru þó 
sýnilegir þegar borið er saman við Eddica minora, þar sem reynt er að 
flokka eftir bókmenntagreinum og ætluðum aldri. Í þessari nýju útgáfu er 
raunar að finna efni úr fleiri sögum en þeim sem venjulega eru flokkaðar 
sem fornaldarsögur, svo sem Breta sögu, Mágus sögu jarls og Orms þætti 
Stórólfssonar, en engin þeirra hefur verið gefin út sem fornaldarsaga, né 
heldur er þær að finna í gagnagrunninum Stories of all time. Í bókarlok 
er birt kvæðið Skaufhalabálkur, sem ekki er varðveitt í neinni sögu. En 
einhvers staðar þurfti að koma þessu efni fyrir, einhvers staðar verða 
vondir að vera, eins og Guðmundur biskup góði á að hafa sagt. 

Langa kafla í fornaldarsögum má kalla prosimetrum, vísur og jafnvel 
heil kvæði eru fléttuð inn í frásögn í lausu máli og eru órjúfandi hluti 
hennar. Hér er þó ekkert laust mál birt með vísunum en samhengið 
stuttlega rakið aftan við vísurnar. Oft hefðu vísurnar notið sín betur ef 
með væri prentað nokkuð af lausa málinu sem umlykur þær í sögunum. 
Þetta hefði þó varla verið hægt að gera með fullri samkvæmni nema með 
því að lengja allmikið verk sem þegar er æðilangt.

Í almennum inngangi er gerð grein fyrir heimildunum, fornaldarsögum 
sem bókmenntagrein, skáldskapnum sem þær geyma, handritavarðveislu 
og fyrri útgáfum, en einnig bragfræði, stíl og formgerð kveðskaparins og 
tengslum hans við lausamálið. Allt er það gagnlegt fyrir lesendur, því að 
fæstir þekkja svo vel efnið í heild að þeir þurfi ekki á slíkri leiðsögn að 
halda. Einnig fylgja margs konar gagnlegar skrár sem þeir munu kunna 
vel að meta sem unnið hafa með Skjaldedigtning, útgáfu sem er vægast 
sagt fátækleg á því sviði. Í svo miklu verki er nákvæmni krafist, ótal atriði, 
smá og stór, kalla á rökstuddar ákvarðanir en margt er þó þannig vaxið 
að höggva verður á hnúta. Þá getur ekki hjá því farið að villur læðist inn 
eða ákvarðanir verði umdeildar. Hér er ekki svigrúm til smámunasamrar 
gagnrýni.4

4  Ég get þó ekki stillt mig um að benda á eina meinlega en heldur meinlausa villu. Þáttur 
úr Gautreks sögu er kallaður „Dalafíflar episode“ á bls. lxxvi, lxxxvi og 242. Hér hefur 
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Í bindinu er birtur kveðskapur úr röskum tveimur tugum sagna auk kvæða 
sem eru laustengd sögum eða sjálfstæð. Mismikið er um bundið mál í 
einstökum sögum. Fyrirferðarmest eru Merlínusspá í Breta sögu, kvæðin 
í Hálfs sögu og Hálfsrekka, mörg og ólík kvæði í Hervarar sögu og 
Heiðreks, kveðskapur í Ragnars sögu með Krákumálum, og svo að lokum 
Örvar-Odds saga. Í öðrum sögum er minna um kveðskap, aðeins örfáar 
vísur í sumum. Allmikið af áhugaverðum kveðskap er í Gautreks sögu og 
Ketils sögu hængs, og er verulegur hluti hans vafalítið eldri en sögurnar 
sjálfar. Meiri vafi leikur á um aldur vísna í Friðþjófs sögu og raunar fleiri 
sögum. Allmikið gæti verið ort um leið og sögurnar voru samdar.

Merlínus spá í Breta sögu er í raun þýðing úr lausu máli gerð um 1200 og 
hlýtur að hafa verið merkilegt nýmæli þeim sem lásu eða heyrðu á 13. öld. 
Bragar hátturinn er að mestu fornyrðislag (fáein erindi að kvæðislokum 
eru með kviðuhætti) og einfaldur stíll minnir á eddukvæði, en hinn 
epíski og breiði frásagnarháttur er meira í ætt við sögur eða rímur en 
þann kveðskap sem menn hafa þekkt svo snemma. Útgáfa Russel Poole er 
prýðilega úr garði gerð. Hann gerir skýra og rækilega grein fyrir efninu og 
nýtir sér þekkingu á bæði fornenskum og fornnorrænum fræðum. Útgáfan 
sjálf hefur verið fremur auðveld viðfangs, þar sem kvæðið er eingöngu 
varðveitt í Hauksbók, en þó vantar eitthvað í þann texta, eins og bent er 
á, og þar eru líka ýmsar ritvillur, en útgefandinn leggur þá til breytingar 
til bóta.

Hubert Seelow hefur haft góðar forsendur til að gefa út kveðskapinn í 
Hálfs sögu og Hálfsrekka, sögu sem hann gaf sjálfur út eftir varðveittum 
handritum 1981. Hnitmiðaður inngangur hans hér að sögunni og einstökum 
kvæðum í henni sýnir glögglega sérkenni hvers kvæðis og stöðu þess 
innan sögunnar. Skýrt kemur fram að tvö þeirra eru í raun efnislega óháð 
frásögn lausamálsins og því væntanlega eldri. Meiri fróðleik um kvæðin 
má finna í formála að útgáfunni 1981.

Hannah Burrows hefur fengið það áhugaverða en nokkuð snúna verkefni 
að gefa út kveðskap Hervarar sögu og Heiðreks. Verkefnið er áhugavert 
af því að merkilegur og fjölbreytilegur kveðskapur er í sögunni, en snúið 
vegna þess að hún er mjög illa varðveitt. Verulegur hluti þriggja gerða 
textans er aðeins varðveittur í ungum pappírshandritum. Sagan sjálf, sem 
er meðal elstu fornaldarsagna, skiptist í allsjálfstæða þætti og geymir hver 
þeirra um sig kveðskap með mjög ólíku sniði, og er líklegt að mest af 

samhljómur eignarfalls fleirtölu orðanna ‘fífl’ (‘fool’ hk.) og ‘fífill’ (‘dandelion’ kk.) valdið 
ruglingi, en nefnifall fleirtölu fyrra orðsins, sem hér á við, er endingarlaust: ‘dalafífl’. 
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honum sé eldra en sagan sjálf, sumt miklu eldra. Glíman við textana hefur 
verið auðvelduð af fyrri útgefendum; helstir meðal þeirra eru Sophus 
Bugge (1873), Jón Helgason (1924) og Christopher Tolkien (1960), 
en einnig vísar útgefandinn til nýlegrar rannsóknar Jeffrey Scott Love. 
Fyrstu 12 erindi sögunnar, sem hafa verið nefnd Dánaróður Hjálmars, eru 
einnig varðveitt í Örvar-Odds sögu, þar sem kvæðið er talsvert lengra. 
Þeim er sleppt hér og útgáfa kvæðisins í Örv látin nægja. Þar er vitaskuld 
hægt að finna texta Heiðr, ýmist sem aðaltexta eða í lesbrigðum. Betur 
hefði þó farið á að gefa þessar vísur út á báðum stöðum, þar sem líklegt er 
að um tvö sjálfstæð afbrigði úr munnlegri geymd sé að ræða.

Óhjákvæmilegt hefur verið að skeyta texta vísna Heiðr saman af 
lesháttum úr mismunandi handritum. Ekkert eitt handrit er nothæft sem 
aðalhandrit, öll  hafa gloppur og spilltan texta, og útgefandi verður að 
lúta því. Þessi samfléttun virðist hafa tekist vel hér enda ekki að ráði 
frábrugðin því sem fyrri útgefendur hafa lagt til. Einn erfiðasti þátturinn 
eru Gátur Gestumblinda. Allmiklu munar á gerðunum, bæði á fjölda 
gátnanna, röð og stundum orðalagi. Útgefandi fylgir röð H-gerðar 
(Hauksbók og eftirrit þar sem eyða er í henni), enda eru þar flestar gátur. 
Þó er líklegt að þær gátur sem sérstakar eru fyrir H séu viðaukar við 
eldri texta sem best er varðveittur í R-gerð (GKS 2845 4to), enda eru 
einnig nokkuð augljósir viðaukar í lausa málinu í H. Einnig er ástæða 
til að ætla að röðin sé upphaflegri í R. Þetta skiptir þó í sjálfu sér ekki 
miklu máli, því að hverja gátu má kalla sjálfstæða einingu. Skýringarnar 
eru rækilegar, en útgefanda hefur þó sést yfir skýringu Ásgeirs Blöndal 
Magnússonar (Íslenzk tunga 3 (1961–62)) á orðunum börk viðar í Heiðr 
28. Ásgeir sýnir fram á að orðasambandið börkr viðar sé ofljóst eins og 
fleira í þessari gátu. Merkingin muni vera litur eða málning, þ.e. steinn, 
sbr lýsingarorðið ’steindur’, litaður eða málaður. Börkur viðar er þá = 
litur = steinn = hamar, en síðasta orðið kemur fram í ráðningu gátunnar.

Lengsti þátturinn í seinni hluta er útgáfa Rory McTurk á kveðskap 
úr Ragnars sögu loðbrókar að Krákumálum meðtöldum. Ágæt grein er 
gerð fyrir varðveislu og samhengi. Vísurnar eru margar en skýringar 
og athugasemdir eru líka óvenjurækilegar og njóta þess vitaskuld að 
útgefandinn hefur um áratuga skeið lagt mikla rækt við þetta efni. Hann 
gerir vandlega grein fyrir eldri skýringum og skýringartilgátum, sínum 
eigin og annarra. Álitamálin eru mörg, eins og nærri má geta, en öllu eru 
gerð skil.

Aðalritstjóri bindisins, Margaret Clunies Ross, hefur tekið að sér 
það vandasama verk að gefa út bundið mál Örvar-Odds sögu. Það er 
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vandasamt m.a. vegna þess að í varðveittum gerðum sögunnar er mjög 
mismikið af kveðskap, því meira sem handritin eru yngri. Besta útgáfa 
sögunnar er útgáfa Boers frá 1888, og á handritarannsókn hans hvíla allar 
yngri útgáfur, einnig þessi. Í elstu gerð sögunnar eru 42 vísur, en vísur 
þessarar útgáfu eru 141. Heusler og Ranisch reyndu að flokka þennan 
kveðskap eftir aldri og slepptu því sem þeir töldu ungt og bókmenntalegt. 
Hér er sú eðlilega leið valin að prenta allt saman. Í inngangi að kvæðum 
sögunnar er ágæt grein gerð fyrir því hvaða hlutar af hinu bundna máli 
eru líklegastir til að eiga rætur í munnlegri geymd. Niðurstaðan um hina 
óralöngu ævidrápu Odds, sem ekki kemur fyrir í heilu lagi nema í ungum 
handritum, er að líklegast sé að lítill kjarni vísna úr hinni upphaflegu sögu 
hafi hlaðið utan á sig í handritum skrifuðum á 14. og 15. öld. Kvæðið 
er hér prentað eins og það er í hinum ungu handritum, og vandséð er að 
nokkur önnur aðferð hefði verið betri.  

Í þessu bindi er stafsetning samræmd með þrennu móti, miðað við 
málstig fyrir 1250, 1250–1300 og eftir 1300. Þessi greinarmunur hvílir 
ekki á sterkum grunni. Í fyrsta lagi er erfitt að tímasetja hljóðbreytingar 
sem oft hafa orðið á alllöngum tíma og jafnframt oftast erfitt að tímasetja 
kveðskapinn sjálfan og einatt líklegt að vísur í sömu sögunni séu 
misgamlar. Þessir erfiðleikar eru viðurkenndir í formála (bls. xci–xcii). 
Rökrétt er að Merlínus spá skuli gefin út með elstu stafsetningunni þar 
sem hægt er að tímasetja kvæðið um 1200. En mikið af þeim kveðskap 
sem samræmdur er eftir yngra málstigi gæti verið enn eldri. Að greina 
milli tveggja yngri flokkanna virðist ekki þjóna miklum tilgangi og hvíla 
á ótryggum grunni. Svo nákvæm aðgreining býður heim hættu á villum, 
þótt ég hafi ekki hnotið um margar slíkar enda ekki leitað sérstaklega. Læt 
nægja eitt dæmi sem stingur í augu, en það er stafsetningin ørlög í fyrstu 
vísu Örvar-Odds sögu.

Allmikil umræða hefur verið um aðferðir við útgáfu síðustu áratugi og 
eldri aðferðir gagnrýndar í nafni nýrrar textafræði. Fræðilegur strangleiki 
mundi gefast illa í glímu við texta eins og hinn forna norsk-íslenska 
kveðskap, þegar ætlunin er að ljúka gagnlegum verkum. Ógerningur 
væri að koma öllum blæbrigðum varðveislunnar til skila í prentútgáfu, og 
óhjákvæmilegt er í ýmsum tilfellum að blanda saman textum. Þess vegna 
er munur á aðferðum þessarar útgáfu og útgáfu Finns Jónssonar í raun 
minni en menn hafa e.t.v. búist við. Gagnagrunnurinn mikli kemur þó til 
móts við hin nýju sjónarmið með myndum af handritum og stafréttum 
textum. Eftir á að koma í ljós hve mikið gagnagrunnurinn verður notaður, 
vonandi sem mest, en ástæða er til að fagna því að hagkvæm sjónarmið 
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hafa verið látin ráða í þessari pappírsútgáfu og eðlilegar leiðréttingar 
gerðar á textum og textar úr ólíkum handritum fléttaðir saman, þegar ekki 
eru betri leiðir til að koma saman texta nothæfum til rannsókna. Ekki er 
hægt að sjá annað en fyllstu varkárni hafi verið gætt í þessu og trúnaði við 
handritin, þótt vitaskuld muni eitt og annað verða gagnrýnt þegar nýjar 
kynslóðir fara að fást við einstakar vísur og kvæði.

Ástæða er til að ítreka heillaóskir til útgefenda. Það er ánægjulegt hve 
verkinu miðar vel áfram og hve röggsamlega er að því staðið.

Vésteinn Ólason
Stofnun Árna Magnússonar
Háskóla Íslands
vesteinn@hi.is 
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