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Ágrip  

Í Bjólfskviðu fær lesandi að kynnast fornum heimi, heimi þar sem skrímsli og forynjur ógna lífi 

manna. Þegar Grendill og móðir hans eru skoðuð og kannað er hvernig þau hafa verið túlkuð í 

tímanna rás sést hversu mikil breyting hefur orðið á sýn manna á verur sem þessar. Í þeim 

fjölmörgu útgáfum sem til eru af kviðunni eru túlkanir á mæðginin jafn ólíkar og þær eru 

margar. Menningin breytist og þróast með tímanum, og það gera óvættir líka. J.R.R. Tolkien 

var einna fyrstur til að benda á mikilvægi skrímslanna í Bjólfskviðu og gaf út ritgerðina 

Forynjurnar og fræðimennirnir sem kom út á íslensku árið 2013. Það rit verður notað ásamt 

verkum annarra fræðimanna er koma að skrímslum á einn eða annan hátt. Túlkun  á Grendli í 

samtímaverkum er ólík kviðunni, hvort sem um bækur eða kvikmyndir er að ræða, en það er sú 

breyting sem orðið hefur á kvenskrímslum, eða móður hans sem er einkar áhugaverð. Móðir 

Grendils hefur breyst mikið síðan á tíundu öld og verður verk Barböru Creed The Monstrous-

Feminine (1993) notað til greiningar á henni. Nokkur ólík verk frá ólíkum tímum verða tekin 

til greiningar hér og skoðað hvernig sýn á verurnar breytist með nýrri kynslóð og breyttri stöðu 

kvenna.  
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1. Inngangur 

  

Mörg eru þau skrímsli sem komið hafa upp á yfirborðið í bókmenntasögunni. Sum þeirra eru 

heimsfræg en önnur minna þekkt. Í goðsögum og þjóðsögum er að finna mörg þekktustu 

skrímslin og furðuverurnar, nokkur þekkt dæmi úr sögunni eru verur eins og Húmbúkk í 

kvæðinu um Gilgamesh, sem talið er vera elsta ljóð heimsins, og allar þær furðuverur sem 

birtast í Illionskviðu eftir Hómer. Nær okkar tíma má nefna skrímsli Frankensteins eftir Mary 

Shelley en Frankenstein  kom út 1818. Á tuttugustu öld má nefna ýmsar verur úr verkum J.R.R. 

Tolkien og Miðgarði hans og hinn japanska Godzilla en fyrsta myndin um hann kom út 1954.  

Á síðustu 15-20 árum hefur Bjólfskviða verið áberandi efni í kvikmyndum og sjónvarpi 

en skrímsli kviðunnar, Grendill og móðir hans, eru efni ritgerðarinnar. Það er einnig dreki í 

kviðunni en það er misjafnt hvort hann fær að fylgja með í nútíma uppfærslum og verður hann 

því ekki til umfjöllunar hér. Birtingarmyndir mæðginanna eru ólíkar eftir því hvort um ræðir 

skáldsögu eða kvikmynd (og þá innan hvaða greina kvikmynda) og hver áherslan er í söguþræði 

verksins. Grendill er skrímslið sem ógnar tilvist manna í ríki Hróðgeirs Danakonungs en hver 

hann er og hvað hann er fer eftir því hvaða sögu er verið að segja, sama má segja um móður 

hans en hennar hlutverk hefur tekið miklum stakkaskiptum. Í skáldsögunni Grendill (1971) eftir 

John Gardner segir hann sögu Grendils frá sjónarhorni skrímslisins og veitir nýja sýn á líf hans 

frá æsku til dauða. 

Í kviðunni kynnist lesandi þeim heimi sem Danir búa í, heiðnum heimi þó kviðan sé 

rituð á tímum kristni. Hróðgeir er konungur Dana og ríkir með konu sína Valþjóf við hlið. Hans 

helsti garpur er Úlfgeir og hefur hann um árabil reynt að losa ríkið við hinn ógnvænlega Grendil 

sem herjar á sali þeirra í skjóli nætur og drepur menn og étur. Kviðan segir að í tólf vetur misstu 

þeir menn til þessa ógnvalds, allt þar til Bjólfur kemur frá landi Gauta. Bjólfur er hörkutól sem 

hefur styrk á við marga menn. Hann tekst á við skrímslið og hefur betur. Daginn eftir kemur 

móðir Grendils til að hefna sín og drepur Bjólfur hana líka. Þó kviðan sé lengri verður þessi 

hluti hennar skoðaður hér á eftir og skrímslin sem birtast í fyrri hluta kviðunnar.   
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Kvikmyndaaðlaganir á kviðunni hafa vakið athygli síðustu 20 ár og birtast Grendill og 

móðir hans á ólíka vegu þar. Bjólfur er alltaf hetjan sem áhorfandinn heldur með en misjafnt er 

hversu mikla athygli Grendill fær og er hlutverk móðurinnar oft aukið. Í Bjólfur og Grendill (e. 

Beowulf and Grendel leikstjóri: Sturla Gunnarsson) sem kom út 2005 og var gerð á Íslandi er 

samin forsaga fyrir Grendil. Það er stutt lýsing á æsku Grendils þar sem fram kemur hvers vegna 

hann ræðst gegn Hróðgeiri, sem er sýndur drepa föður Grendils fyrir framan hann. Í 

kvikmyndinni Bjólfur (e. Beowulf leikstjóri: Graham Baker) sem kom út 1999 er öðrum 

hugmyndum haldið á lofti. Hún sýnir lífið eftir dómsdag og aðstæður þeirra manna sem eftir 

eru og hvernig er tekist á við óútskýranlega hluti, eins og Grendil. Bjólfur er sonur ills guðs og 

verður að ferðast um einn og leita uppi ill öfl til að berjast gegn en það er eina leiðin til að 

sigrast á því illa sem býr innra með honum.  Í þessu tilviki er mikil áhersla lögð á persónu 

Bjólfs, hann er einmana hetja og örlög hans að berjast gegn allri illsku og Grendill því gerður 

eins ólíkur honum og hægt er. Grendill er þokuský sem smýgur um en getur tekið á sig fast 

form og minnir þá helst á geimveru og á ekkert sameiginlegt með mönnum. Hlutverk móður 

hans er mikið breytt og er hún tálkvendi. Loks má nefna teiknimyndina Grendill Grendill 

Grendill (e. Grendel, Grendel, Grendel leikstjóri: Alexander Stitt) og kom út 1981, hún er 

byggð á fyrrnefndri skáldsögu Gardner. Hér er Grendill grænleitur og loðinn með svartar 

doppur og stórt nef. Þessi teiknimynd er greinilega gerð fyrir alla aldurshópa en þó er ekki 

dregið úr illum gjörðum Grendils og leggur hann sér jafnvel menn til munns, en allt er sett fram 

á þann hátt að leyfa hugarfluginu að taka völdin og sýna sem minnst af óhugnaðinum. Þessar 

þrjár kvikmyndir eru efni greiningarinnar, þær verða skoðaðar og bornar saman við kviðuna og 

skáldsögu Gardners. Skoðað verður hvernig Grendill og móðir hans breytast í þessum verkum 

er lengra líður frá hinum upprunalega miðaldatexta og nánar kannað hvers vegna skrímsli mega 

ekki bara vera skrímsli. 

Túlkun á Grendli á ólíkum öldum frá kviðu miðalda til bóka og kvikmynda tuttugustu 

og tuttugustu og fyrstu aldar sem og mannlegir eiginleikar skrímslisins í ólíkum 

birtingarmyndum þess verða skoðuð nánar. Hetjan hefur lítið breyst í gegnum aldirnar en 

skrímslið hefur tekið stakkaskiptum oftar en einu sinni. Sálgreiningin og fræðigreinar Tolkiens 

veita innsýn í efnið en einnig hinir ýmsu fræðimenn sem skoðað hafa kviðuna eða skrímsli náið. 

Tengsl eru við hrollvekjur og kenningar Noël Carroll í þeim efnum og fleiri fræðinga sem 

skoðað hafa skrímsli síðustu áratugi. 

 Hetjur og illmenni hafa alltaf átt sinn stað í hugarfylgsnum manna. Þó fyrrnefnd verk 

séu efni greiningarinnar hafa aðrir byggt á efni kviðunnar. Sjónvarpsmyndin Grendill (e. 

Grendel) kom út 2007, stórmyndin Bjólfur (e. Beowulf) byggð á handriti Neil Gaiman kom 
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einnig út árið 2007. Grendlar eru jafnvel hluti tölvuleiksins Creatures (1996), en þar er móðir 

Grendils ein persóna og ýmsar undirtegundir til sem eru tengdar við Grendlakyn. Sú sýn sem 

birtist á Grendil hentar hverjum miðli fyrir sig og sögulegum tilgangi í hvert sinn. Það er 

mismunandi hvort áhorfandi eða lesandi á að vorkenna honum eða sýna honum einhvers skonar 

skilning eða jafnvel aðgreina hann fyllilega frá því sem talið er mennskt og gott. Fer það eftir 

túlkun hvers og eins á Grendli og móður hans hversu mikið er tekið úr hinum upprunalega 

söguþræði kviðunnar. Í kvikmyndinni Bjólfur og Grendill (2005) (hún verður skoðuð nánar) er 

hann til dæmis ekki mannæta og rífur menn ekki í sundur lim fyrir lim heldur er dauðdagi þeirra 

frekar snöggur. Í hinum tveimur kvikmyndaútgáfum er hann heldur grófari og í Bjólfi (2007) 

étur hann menn og svalar þorsta sínum á blóði þeirra. Í Bjólfur (1999) vísindaskáldskapnum 

(sem verður einnig skoðaður síðar), drepur hann á grófan hátt en ekki er áberandi að hann næri 

sig á fórnarlömbum sínum.  Í kviðunni var Grendli ekki bara lýst sem skrímsli eða trölli heldur 

er hann illur og jafnvel mannæta. Í skáldsögunni Grendill drepur hann upphaflega bara einn og 

einn utangarðsmann sér til matar en er hann fer að herja á sal Hróðgeirs drepur hann og étur 

menn þó svo hann langi ekkert alltaf til þess að narta í þá. En allan tímann efast hann um gjörðir 

sínar og veltir vöngum yfir því hvers vegna hann er að þessu. Öll þessi verk, bæði bækur og 

annað afþreyingarefni bera vitni um áhrif kviðunnar enn í dag. Þessi saga af illum öflum og 

hvernig hið góða sigrar að lokum á alltaf við, á öllum tímum. Þó svo að sérstök áhersla verði 

lögð á fáein af þessum verkum hér á eftir er það greinilegt að af miklu er að taka. 
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2.Skrímslafræðin 

 

„Hryllingssögur, eins og martraðir, enda aldrei; þær eru endurskapaðar.“1 Þetta segir James 

Twitchell í bók sinni Dreadful Pleasures (1985). Þar ræðir hann hryllingssögur í öllum sínum 

formum og gerðum, í skáldsögum, kvikmyndum og jafnvel list. Hann segir ekkert form vera 

jafn fljótandi og hryllinginn, hann er endurskapaður aftur og aftur af áhorfendum. Sögur sem 

fyrst urðu til í draumi eru endurgerðar þar til þær verða alligorískar.2 Twitchell lýsir t.a.m. 

hryllingi í myndum í hellum Lascaux sem skapa hroll eða ótta. Þar er að finna stórar verur 

litaðar rauðu og gulu og hafa þær enn áhrif í dag.3 Maðurinn hefur alltaf leitað í upplifun sem 

vekur óhug, eða hræðir. Með sögum fyrir börn eða hryllingsmyndum fyrir unglinga er alltaf 

sama tilfinning að baki. Skrímslin breytast og fólk venst ýmsu, Drakúla er sýndur sem 

kynferðislegt tákn, hann bæði heillar og ógnar en með sögunni eftir Bram Stoker færðist ógnin 

frá útjaðrinum og kom inn í borgina. Sama er hægt að segja um Grendil, hann kemur af jaðrinum 

inn í höllina, inn í byggð manna. Hann er skrímslið af jaðrinum, utangarðsmaðurinn, sem kemur 

inn í híbýli manna. Þegar þróun Bjólfskviðu er skoðuð með hugmyndir Twitchell í huga eru 

breytingarnar sem gerðar hafa verið á þessari fornu kviðu líkar þróun hrollvekja. Með breyttri 

stöðu kvenna stækkaði hlutverk móður Grendils og jafnvel hlutverk Valþjófar. Þær eru sitt hvort 

kventáknið í myndum og skáldsögum um kviðuna. Hið hreina birtist í Valþjóf og tálkvendið í 

móður Grendils. 

 Noël Carroll lýsir skrímslum í bók sinni Philosophy of Horror (1990) og segir skrímsli 

vera eitthvað sem ógnar, líkamlega eða andlega. Óttinn við einhvern sem drepur, limlestir eða 

jafnvel étur, fellur í flokk skrímsla. Kynferðisleg ógn er líka í þessari greiningu, óttinn um 

nauðgun eða spjöll.4  Allt þetta er hægt að tengja við Grendil og móðir hans í öllum þeim 

kvikmyndum og sögum sem þau birtast í, og verða skoðuð. Carroll talar líka um skrímsli sem 

eru klofningur (e. fission) af ólíkum verum.5 Þegar kemur að Grendli er  í raun ekkert vitað um 

hann, hvernig hann er eða hvað hann er. Í kvikmyndum eru hann og móðir hans því túlkuð á 

ólíkan hátt. Klofningur er greinilegur í Bjólfi (1999) en þar er móðirin bæði skrímslaleg í útliti 

og getur breyst í fagra konu. Grendill er aftur á móti skrímsli og þoka, eða ský. Þau eru bæði 

                                                 
1 James Twitchell Dreadful Pleasures: An anatomy of modern horror (New York: Oxford University Press, 1985) 

bls 72 
2 Sama bls 72 
3 Sama bls 4-5 
4 Noël Carroll Philosophy of Horror, (New York: Routledge, 1990) bls 43 
5  Noël Carroll Philosophy of Horror bls 44 
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mjög óhefðbundin gerð af klofningi, og skiptist persónuleiki þeirra á milli tveggja ólíkra vera 

og þeirra líkamlega (eða ólíkamlega) formi. Ein vera í tveimur formum, Carroll notar varúlfinn 

sem skírasta dæmið um klofning en Grendill og móðir hans lúta sömu lögum í þessari 

kvikmynd. Kynferðislega ógn er líka að finna í mörgum þeim kvikmyndum sem komið hafa 

fram um kviðuna. Í Bjólfur og Grendill (2005) er samband Grendils og Selmu mjög sérstakt, 

en hún er norn og var hennar persóna gerð fyrir myndina til að byggja brú milli Grendils á 

jaðrinum og Bjólfs í heimi manna. Fyrstu kynni Grendils og Selmu6 er að hann nauðgar henni 

og verður það til þess að Selma verður ólétt. Í Bjólfur (1999) er kynferðisleg ógn af móður 

Grendils, hún táldregur Hróðgeir og honum finnst hann varnalaus gagnvart henni. Í því tilviki 

verður hún líka ólétt. Í báðum kvikmyndum er ógn við konungsríkið af afkvæmunum en af 

ólíkum toga. Þetta er algengt minni í hrollvekjum  og er Rosemary‘s Baby (1968) líklega 

þekktasta dæmið. Afkvæmi Hróðgeirs og móður Grendils, er Grendill en í tilviki Grendils og 

Selmu er það hálfmennskt barn sem lifir á jaðrinum, hann er hvorki mennskur líkt og móðirin 

né tröll eins og pabbinn.  

 Í bók Barböru Creed The Monstrous -Feminine (1992) skoðar hún sögu kvenna sem 

skrímsla og segir hún þeirra sögu vera jafngamla sögu hryllingsins. Hún lýsir því hvernig (að 

hennar mati) kvenskrímsli hafa verið sniðgengin í skrifum karla. Hún vill kalla þau 

hrollvekjandi kvenleika (e. Monstrous -feminine) sem dæmi um slíkar verur nefnir hún sírenur 

og fleiri verur sem tengdar eru kvenleika eða konum og vekja jafn raunverulegan ótta eða hroll 

og karlskrímsli og eru ekki eins ný af nálinni eins og margir vilja halda fram.7 Þó hlutverk 

móður Grendils í kviðunni sé ekki stórt er hún hluti af þessari fornu hefð fyrir hrollvekjandi 

kvenleika. Hennar hlutverk stækkar með árunum og dýpkar. Aviva Briefel segir í verki sínu 

Monster Pain-Masochism, Menstruation and Identification in Horror Film (2005) að 

kvenskrímsli ógni vegna hefndar eða vegna árása sem þær hafa orðið fyrir, en karlskrímsli 

vegna sársaukans og ánægjunnar við að valda honum og finna fyrir honum.8 Móðir Grendils 

hefur alla tíð verið sýnd á þann hátt að hún sé að hefna sín, fyrst og fremst fyrir morðið á syni 

sínum en í seinni útgáfum vegna árásar á heimili sitt. Grendli er aftur á móti erfiðara að koma 

fyrir í þessum flokki þar sem ástæðurnar fyrir árásum hans eru margvíslegar og byggja á túlkun 

hvers og eins. 

                                                 
6 Selma er persóna búin til fyrir kvikmyndina og verður skoðuð nánar síðar 
7 Barbara Creed The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalasis, (New York: Routledge, 1993) 
8 Aviva Briefel „Monster Pain- Masochism, Menstruation and Identification in Horror Film“, Film Quarterly, hefti 

3, 58. árgangur, bls 16-27 (California: University of California Press, 2005) 
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 Illmenni og breyting þeirra eru stór hluti fræðigreina um hrollvekjur og áhrif þeirra á 

fólk. Skrímslin breytast með tíð og tíma, ólíkt hetjunum. Bjólfskviða var líklega til löngu áður 

en hún var skrifuð og líkt og þjóðsögur átti hún að hræða og kenna. Eftir að kviðan var sett í 

handrit hefur túlkun á henni breyst, þróast í takt við tíðarandann. Fræðingar skoða kviðuna með 

ólíkum augum nú en áður fyrr og í öllum þeim fjölda sem til er af kvikmyndum og sjónvarpsefni 

um kviðuna er breytingin ekki á hetjunni, Bjólfi, heldur á Grendli og móður hans. Jafnvel 

drekinn, ef hann kemur fyrir, er óbreyttur. Skrímslin sem erfitt er að flokka og enn erfiðara að 

skilja breytast með árunum. Paul Santilli segir í ritgerð sinni „Culture, Evil and Horror“ (2007) 

að hryllingur sé andstæða menningar, það sem ekki er hægt að flokka. Eitthvað villt, hættulegt 

og ekki hægt að skilgreina, það eru illmennin, skrímslin (og jafnvel náttúran).9 Grendill, móðir 

hans og flest önnur skrímsli falla undir þessa greiningu. Hann segir hrylling hafast við á útjaðri 

menningar, kemst ekki inn en er alltaf til staðar.10 Eins og Twitchell sagði er hryllingurinn í 

martröðum okkar. Hann er innra með okkur og skrímsli í hvaða formi sem er fylgja manninum 

og líkamnast í ótta hans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Paul Santilli „Culture, Evil and Horror“ American Journal of Economics and Sociology, hefti 1, 66. árgangur 

bls.173-194, 2007 http://www.jstor.org/stable/27739626?origin=JSTOR-pdf (Sótt 7. Mars 2014)  bls 174 

10 Sama bls 175-176 

http://www.jstor.org/stable/27739626?origin=JSTOR-pdf
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3.1 Skrímslin í kviðunni  

Bjólfskviða er rituð á handrit og er talin vera frá 10. öld en segir þó frá forkristnum tímum. Í 

kviðunni er Grendli lýst eins og hann birtist Dönum, hann er hrein illska og ógn við mannkyn. 

Hér verður stuðst við þýðingu Halldóru B. Björnsson sem kom út 198311 og eru öll nöfn og 

túlkun miðuð við hana. Þegar Grendill er nefndur fyrst í kviðunni er hann tengdur Kain. Hann 

kemur af ætt Kains ásamt öllum öðrum illum verum jarðarinnar. Þetta er einnig fyrsta 

biblíutengingin í kviðunni og birtir kristin gildi í heiðnum heimi. Grendill er fyrst nefndur á 

nafn í línu 102, þar er honum lýst eins og draug og seinna borinn saman við fimbulskrímsli.  

Gjörðum Grendils er lýst og því hvernig hann drap þrjátíu menn áður en hann hélt heim með 

feng sinn, saddur og sæll, en skildi menn og konur eftir grátandi og hrædd. Fljótlega er sýnt 

fram á að í tólf vetur herjaði Grendill á höll Hróðgeirs og að Danir fundu fyrir reiði hans, þ.e. 

menn Hróðgeirs. Grendill er af syndugri ætt, og sagður vera andstæðingur manna. Í línum 164-

166 er honum lýst sem fjanda mannkyns alls og er hann einfari og utangarðs, en hvað hann 

nákvæmlega er er annað mál.  Í línu 86 er fyrst nefnd illskan sem bjó í grennd við höll Hróðgeirs, 

þá er búið að lýsa glæstum árangri bæði Bjólfs og Hróðgeirs. Grendill er nefndur illur fjandi 

sem þoldi ekki gleðiglaum hallarinnar og vakti það hatur hans í garð manna Hróðgeirs. Er það 

eina skýringin sem gefin er á gjörðum Grendils og mannhaturs hans, hörpusláttur við söng og 

drykkju og forfeður sem bera syndir.  

 Eftir allan lofsönginn í byrjun kviðunnar þegar verið er að lýsa Hróðgeiri og sigrum 

hans, kemur mikill ótti og drungi þegar Grendli er lýst og hve margir fórust fyrir hans hendi, 

hvort sem um varnarlausa menn eða stríðskappa er að ræða. Grendill kom nótt eftir nótt og réðst 

gegn mönnum Hróðgeirs. Ríkið sem sigrað hafði marga konunga á vígvellinum var undirlagt 

af þessari veru, þessum næturgesti. Bjólfur kemur þegar Grendill hefur áreitt Dani í tólf ár, land 

Hróðgeirs var orðið land Grendils. 

          Þannig ríkti hann með rangindum  

einn gegn öllum  

uns í eyði stóð hús ágætast.12  

 

Ríki Hróðgeirs eru rústir einar. Illvirki Grendils eru óumdeilanleg í kviðunni, hann ræðst gegn 

saklausum mönnum og er það sérstaklega áberandi að tekið er fram að hann byrjar á þeim sem 

                                                 
11 Bjólfskviða, þýð. Halldóra B.Björnsson,(Reykjavík:  Fjölvaútgáfan. 1983)  
12 Sama 144-146 
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eru sofandi. Brýtur það gegn öllum hugmyndum manna um sanngjarnan bardaga. Hetjur 

sagnanna gera ekki slíkt. Sýnir þetta einnig andstæðu hans við Bjólf sem berst á sanngjörnum 

grunni er hann tekst á við Grendil. Illska og grimmd þessa óboðna gests gerir hann réttdræpan 

í huga lesanda. Það er hoppað yfir mörg ár í sögunni frá fyrstu árásum og þar til Bjólfur kemur 

til sögunnar, en þá segir Hróðgeir að margir hafi lofað að drepa Grendil en ætíð var þeirra blóð 

um alla veggi og Grendill farinn. En þegar Grendill kemur til salar Hróðgeirs og Bjólfur er þar 

til að taka á móti honum er því lýst að hann komi gangandi með morð í huga. Hann gerði sér 

ekki grein fyrir því hvernig móttökur hann fengi í það skiptið. Í línum 740-745 er því lýst 

hvernig Grendill tekur sofandi mann og brýtur í honum  hvert bein og svalar sér á blóði hans 

áður en hann gleypir hvern lim og heldur að næsta manni. Þessar ómannlegu lýsingar halda 

áfram þar til Bjólfur ræðst á Grendil. Á þessari stundu, í línum 755-757, kemur í fyrsta skipti 

innsýn af einhverju tagi inn í hugarheim Grendils, vanlíðan og ótti forynjunnar er augljós. 

Grendill vildi komast heim í hýði sitt, hann var hræddur við þennan mann sem virtist eftir tólf 

ára valdatíð vera ofjarl hans. Hann vissi ekki hvað skyldi gera og í hvaða ógöngur hann hafði 

ratað. Bjólfur berst við Grendil án vopna og brynju, hann treystir alfarið á eigin styrk. Hann reif 

af Grendli handlegg og öxl.  Eftir mikinn fögnuð Dana er hönd Grendils hengd upp og sagt er 

að engum þótti dapurt að horfa á Grendil hrökklast burt og deyja. 

Lífsár hlaut  

atall óbermir, á öxlum honum  

göptu svöðusár, sinar sprungu, 

brustu beinliðir. Bjólfi þá var  

gunnfrægð gefin,Grendill varð þaðan  

flýja fársjúkur undir fenbakka,  

leita í vonda vist vissi þá gjörla  

aldurskeið sitt á enda runnið  

daga talda.13 

Þannig endar hans ævi, hann lagðist í sjóinn þar sem Hel beið hans. Lýsingar í kviðunni á dauða 

Grendils eru mjög nákvæmar og myndrænar og auka á hryllinginn. Dauði Grendils hefur einnig 

í för með sér sátt þar sem loks var það illmennið sem tapaði, hið góða sigraði á endanum. 

Grendill hafði ofsótt og drepið allt og alla sem fyrir honum voru. Margir höfðu farist við að 

reyna að losa hirð Hróðgeirs við þessa veru á þeim tólf árum sem hann herjaði á sali þeirra. 

Dauði hans var fagnaðarefni.  

                                                 
13 Bjólfskviða  línur 818-823 
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 Kviðan er sögð í þriðju persónu og er greinilegur munur á lýsingum á Grendli og svo 

andstæðingi hans, Bjólfi. Bjólfur er hetja og sá eini sem getur sigrað mannætuskrímslið.  Þessi 

skortur á vorkunn er kemur að Grendli breytist ekkert þegar móðir hans kemur á sviðið og deyr 

er hún reynir að ná fram hefndum. Áður ónefnd móðir Grendils kemur og vill hefna fyrir morðið 

á syni sínum. Henni er lýst í línum 1276-1282 og sagt er að hún sé grimm og galin og ekki er 

dregið úr hennar meyjarkrafti er barðist hún gegn mönnum og þeirra vopnum. Hún berst 

grimmilega og tekur einn manna Hróðgeirs með sér er hún snýr til fenja og Bjólfur er sóttur til 

að fylgja á eftir. Elta þeir veruna að feninu og fer Bjólfur niður, en tekið er fram að hann var 

fullbúinn brynju í þetta sinn. Eftir erfiða baráttu sigrar hann móður Grendils. Brynja hans 

bjargaði honum í þeirri baráttu ólíkt því er hann barðist við Grendil brynju -og vopnalaus með 

öllu. Þó svo að kviðan sýni ekki mikla samúð með Grendli og móður hans á móðirin stóran þátt 

í sýn nútíma lesenda á verkið og er það greinilegt er kemur að verkum sem rituð voru á 

tuttugustu og tuttugustu og fyrstu öld. Móðirin sem er full reiði eftir sonarmissi á sinn þátt í 

túlkun seinni ára. Svipaða sögu er hægt  að segja um Valþjóf, eiginkonu Hróðgeirs, en hennar 

hlutverk verður stærra með tíð og tíma. Hún er aðeins nefnd sex sinnum í kviðunni og kemur 

ekki oft fram í eigin persónu. Hennar samskipti við Grendil eða móður hans eru engin. Einnig 

er hlutverk Úlfgeirs stærra í mörgum verkum og verður helst komið inn á það í skáldsögu 

Gardners. Úlfgeiri hefur mistekist að bjarga höllinni frá Grendli þrátt fyrir að vera talinn helsti 

kappi Hróðgeirs. Bjólfur segir í línum 581-595 að Úlfgeir hafi ekki rétt á að rægja aðra menn 

því ef hann væri jafn mikill kappi og hann þykist vera væri Grendill dauður fyrir löngu. Hvers 

vegna  Úlfgeir lifir enn er ekki sagt í kviðunni en Gardner útskýrir það og gremju hans gagnvart 

Bjólfi í skáldsögu sinni. 
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3.2  Sömu skrímsli, annar tími 

Á tuttugustu öld fara fræðingar og rithöfundar að skoða kviðuna í öðru ljósi en áður. Ritgerð 

eftir J.R.R. Tolkien um kviðuna kemur út og lýsir kviðunni sem einhverju öðru en málfræði og 

fantasíutengdri sögu. Ritgerð Tolkiens hefur enn mikil áhrif á samtímafræðimenn í dag en þar 

skoðaði hann kviðuna á annan hátt en áður hafði verið gert. „Bjólfskviða er ekki aðeins 

málfræðileg eða sagnfræðileg heimild heldur listaverk.“14 Svo segir Ármann Jakobsson í 

inngangi sínum að þýðingu ritgerðarinnar á íslensku og tekur saman hverju Tolkien breytti með 

þessari ritgerð árið 1936. Þar kafar Tolkien ofan í kvæðið, bæði málfarið og söguna. Hann 

skoðar Grendil, móður Grendils og drekann sem Bjólfur berst við undir lok bókar sem 

veigamikinn part kviðunnar en ekki líta framhjá þeim þætti eins og margir höfðu gert fram að 

því. Þetta á sérstaklega við ef kviðan er skoðuð sem hetjusaga, á sínum forsendum, og átök 

Bjólfs við forynjurnar eru skoðaðar. Tolkien  lýsir kviðunni sem heilu verki og er sett saman 

eingöngu um þessi átök. Slíkur lestur gefur skrímslunum það stóra og veigamikla hlutverk sem 

Tolkien fannst þau eiga skilið.15  

 Á sjöunda áratug síðustu aldar ritar John Gardner bókina Grendill en hún lýsir atburðum 

kviðunnar frá sjónarhorni þess sem áður hafði verið túlkaður sem sá illi. Hann er án efa undir 

áhrifum frá Tolkien þegar hann skoðar Grendil en hans sýn er ansi ólík því viðhorfi sem áður 

var á kviðuna. Bókin gefur nýja sýn á veruna sem ræðst gegn höll Hróðgeirs; hann er gáfaður, 

skynsamur og þarf einfaldlega að veiða sér til matar eins og allir aðrir. Hann ræðst ekki gegn 

Hróðgeiri í upphafi bókar, fyrst er langri sögu uppvaxtar og reynslu lýst. Grendill sér menn í 

fyrsta skipti þegar hann er ungur að árum og felur sig í tré er þeir nálgast. Þeir telja að um 

tréanda sé að ræða og ráðast gegn honum, en móðir Grendils kemur og ver barn sitt. Þessi fyrstu 

kynni setja sitt mark á Grendil, mennirnir óttast hann, en það er líka gagnkvæmt. Er hann 

fullorðnast og hættir sér of nálægt bústað manna er  hann særður af ör. Af ótta við mennina flýr 

hann í helli móður sinnar. Hann fer á fund dreka sem er alvitur bæði um fortíð og framtíð alla 

en hann leggur álög á Grendil sem gera það að verkum að engin vopn bíta á honum. Nú fyrst 

áttar hann sig á því að hann er öflugri en mennirnir og hefur sitt tólf ára stríð gegn Hróðgeiri og 

hans mönnum. Hann nýtur þess að niðurlægja þá og neitar að berjast við Hróðgeir og Úlfgeir, 

en sá síðarnefndi er hugrakkasti og sterkasti stríðsmaður konungs. Grendill lýsir ánægju sinni 

af því að niðurlægja Úlfgeir fyrir framan hirðina. Hann talar við stríðsmanninn sem verður 

                                                 
14 Ármann Jakobsson, Inngangur að  Bjólfskviða Forynjurnar og fræðimennirnir Hið Íslenska Bókmenntafélag. 

2013. bls 30   
15 J.R.R. Tolkien Bjólfskviða Forynjurnar og fræðimennirnir bls 69-70 
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skelkaður er þessi skepna talar sama mál og hann. Grendill neitar að drepa hann og leikur sér 

að honum, hendir í hann eplum og gengur svo á brott. Úlfgeir lætur ekki deigan síga og eltir 

hann heim í neðanjarðarhellinn, en förin þangað er erfið og hann uppgefinn og getur ekki barist. 

Grendill leyfir móður sinni ekki að drepa hann sér til matar, heldur ber hann eins og sofandi 

barn aftur til hallar. Þegar Bjólfur kemur og Úlfgeir tekur illa á móti honum er það vegna þess 

hvernig skrímslið fór með hann. Hér er baksaga Grendils dýpri og raktar eru ástæður þess að 

hann leggur í stríð gegn Hróðgeiri. Grendill telur upp ýmislegt sem hann á sameiginlegt með 

mönnum fram yfir til dæmis móður sína en þó hún líkist honum í útliti getur hún ekki tjáð sig 

með orðum líkt og hann. Hann lýsir því sterkt hvað veturinn er leiðinlegur, það sé erfitt að halda 

áfram þegar allt liggur dautt undir snjó. Hellirinn er verstur þar sem móðir hans er hálf-klikkuð 

klifrandi á veggjum en úti er ekkert.  

Grendill verður óttasleginn þegar hann heyrir gamlar konur spá fyrir um komu manns 

sem er sterkari en 30 menn og mun frelsa þau frá ógninni. Þó Grendill trúi þessu varla þá leynist 

ótti innra með honum. Hugsanir hans leiða hann á nýjar slóðir, hann sér eftir illskuverkum sem 

hann framdi ekki, pyntingum sem hefðu mátt vara lengur: „Einu illvirki sleppt er missir fyrir 

alla eilífð“.16 Hann hugsar um hvað hann hefði getað gert en gerði ekki. Grendill er 

heimspekilegur í hugsun, hefur tilfinningar sem venjulega eru eingöngu tengdar við mannfólk 

og hann finnur ekki tilgang í veru sinni á jörðinni fyrr en dreki leggur á hann álög svo engin 

vopn bíti á honum. Þá fyrst finnst honum hann vera meiri og betri en mennirnir, þá vaknar egóið 

og hann sér heiminn sem sinn. „Nihil ex nihilo“17 segir Grendill, ekkert kemur af engu. Þessi 

orð hans lýsa hugarástandi hans þennan vetur sem er að líða. Stríðinu fer að ljúka, nú kemur 

Bjólfur.  

Grendill fylgist spenntur með þegar Bjólfur kemur á land og það hlakkar í honum, 

fimmtán feitir menn að narta í. Í þessari sögu setur Grendill það ekki fyrir sig hvaðan mennirnir 

koma eða hverjir þeir eru, Danir eða ekki, alla má éta. Þegar loks kemur að lokabardaganum 

neitar Grendill allan tímann að Bjólfur sé sterkari en hann, mistökin voru hans sjálfs, hann datt 

í blóðpolli og Bjólfur náði yfirhöndinni. Ef hann hefði vitað að Bjólfur væri ekki sofandi hefði 

þetta ekki gerst. Bara mistök sem ollu dauða hans. Skáldsagan leggur mun meiri áherslu á 

samband Grendils við Hróðgeir, Úlfgeir og drottninguna Valþjóf og er Bjólfur sjálfur 

aukapersóna og kemur fyrst fram í síðasta kafla og drepur Grendil og þar lýkur sögunni.  

 

                                                 
16 John Gardner. Grendel. bls 146  „One evil deed missed is a loss for all eternity“ þýðing mín 
17 Sama bls 150 
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4.1.a Innrás geimvera 

Í verkum um kviðuna er skáldaleyfi mikið er kemur að Grendli og móður hans, en hetjan, 

Bjólfur, breytist lítið. Bjólfur (1999)  gerist í fornum kastala á ókunnri plánetu og sýnir heim 

manna eftir að nánast öllu lífi hefur verið eytt. Stríð eða hamfarir hafa fært mannkyn aftur til 

fornaldar. En í kvikmyndinni er eins og áður kom fram mest áhersla lögð á persónu Bjólfs. 

Hann er andstæðan við hið illa sem býr í kastalanum, geimveruna og/eða skrímslið. Hann leggur 

leið sína að þessum kastala sem er einangraður bæði vegna staðsetningar og vegna illu verunnar 

sem læðist um hann allar nætur og drepur hvern þann sem fyrir honum er. Konungurinn 

Hróðgeir býr þarna með dóttur sinni, Kyru, og hirð. Þau eru fangar skrímslisins innan 

hallarmúranna en komast ekki út vegna hjátrúar þorpsbúa en þeir drepa alla sem reyna að flýja 

kastalann. Í þetta sinn er Hróðgeir faðir Grendils og er það ástæða þess að hann herjar á höllina. 

Hún er fæðingarréttur hans, í báðar ættir þar sem skrímslið og tálkvendið móðir hans átti landið 

áður en Hróðgeir kom. Hér er koma kenningar Carol Clover sterkar inn en hún byggir þær á 

vestrakvikmyndum en yfirfærir á hrollvekjuna í bók sinni Men Women and Chainsaws (1992). 

Hinir siðmenntuðu fara inn á svæði frumbyggjanna og taka það yfir, en vegna blóðugra og 

grimmilegra hefndaraðgerða frumbyggja verða þeir réttdræpir í huga áhorfenda.18 Á sama hátt 

er Grendill búinn að afsala sér öllum rétti í augum manna, en hann drepur konur og börn sem 

eru lokuð inni og varnarlaus til þess eins að klekkja á Hróðgeiri. Réttur hans til landsins hverfur. 

Þetta tengir Clover nánar tilhneigingu í mörgum kvikmyndum að skoða að það sem miður fari 

sé „öðrum að kenna“,19 þ.e. þeim illa eða barbaríska. Þarna er hinn réttláti hvíti karlmaður að 

berjast gegn siðleysi frummannsins, skrímslisins. Þegar Hróðgeir, hinn mikli konungur er 

gerður að föður skrímslisins breytist sýn áhorfenda á Grendil. Hér erum við komin með föður 

sem sinnir ekki afkvæmi sínu og sendir jafnvel alla sína menn til að berjast gegn því. Hvort sem 

Hróðgeir áttar sig á því að hann er faðir verunnar eða ekki þá veit hann hver móðir Grendils er 

                                                 
18 Carol Clover, Men Women and Chainsaws (New Jersey: Princeton University Press, 1985) bls 134-135 
19 Sama  bls 135 



16 

 

og dreymir næturfundi þeirra reglulega. Grendill talar nánast ekkert, muldrar nokkur orð er hann 

neitar að drepa Hróðgeir en það er eina skiptið sem eitthvað einkennir hann af mannlegum toga, 

eitthvað annað en hrein illska. Grendill ferðast um kastalann í skjóli nætur og kemst hvert sem 

hann vill vegna þess að hann er þeim hæfileika gæddur að geta breytt sér í þokuský. Það kemur  

sér vel er hann verður fyrir árásum þar sem ekki er hægt að særa eða drepa þoku. Þannig eru 

útskýrð minni úr kviðunni um að vopn manna særi Grendil ekki. Þegar Bjólfur kemur fram á 

sjónarsviðið gerist Grendill djarfari og drepur jafnvel um miðjan dag til að ögra honum. Bjólfur 

ræðst gegn honum og nær með klækjum að rífa af honum handlegginn við öxl með keðju áður 

en Grendill náði að kasta af sér líkamanum og breytast í fjólublátt þokuský. Í þetta sinn deyr 

hann þó ekki við það að missa handlegginn líkt og í kviðunni.  

Útlit Grendils er eins ólíkt mönnum og hægt er að ímynda sér, fyrir utan það að geta 

haft hamskipti er líkamleg andstæða hans við hinn mikla Bjólf algjör. Móður Grendils og 

hennar útlit er áhugavert að skoða í þessum samhengi líka. Í draumum Hróðgeirs er hún fáklædd 

fegurðardís sem tælir og heillar. Útfrá kenningum Clover er í þessu tilfelli áhugavert að skoða 

móður Grendils og hvernig hennar breyting frá kviðu til samtíma er ólík hans. Í kviðunni hefur 

hún ekki nafn, við vitum ekki af henni fyrr en Grendill er dauður og hún kemur til að hefna. Í 

þessari kvikmynd er hlutverk hennar mun stærra og hún birtist áhorfendum fyrst sem 

undurfögur og fáklædd kona. Undir lokin þegar Bjólfur hefur rifið hendina af Grendli koma 

þau mæðginin saman til hallarinnar. Grendill er drepinn en hún hefur hamskipti og breytist í 

skrímslið og berst af hörku við Bjólf. Þar sem hún birtist með syni sínum er útlit hennar á sama 

veg og í draumnum en um leið og hún leggur til árásar breytist hamur hennar og hún minnir 

helst á risavaxna kónguló. Þessar sterku andstæður sem mæðginin eru við mennina auka ótta 

við skrímslin og meðaumkun með hinum auma Hróðgeiri sem lét tælast af fögru flagði 

samanber Carroll og kenningar hans um klofning. Í þessari mynd er ekki bara skírskotað í ótta 

við martraðartengd skrímsli heldur líka konuna sem bæði illa og sterka, hrollvekjandi kvenleika 

ef orð Creed eru notuð. Hér birtast líka hugmyndir um hefnd, en móðir Grendils er að hefna sín 

á manninum sem tók allt frá henni. Þó má hún ekki sigra að lokum vegna gjörða sinna og dauði 

beggja veitir makleg málagjöld. Saklausa parið, dóttirin sem ekkert vissi um gjörðir föður síns 

og Bjólfur sem hugsar eingöngu um það að berjast gegn hinu illa, komast undan.  
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4.1.b Bjólfur sem hetja 

 

Bjólfur, þessi réttláti karlmaður er áberandi í kvikmyndinni og ef persóna hans er skoðuð nánar 

með bók félagsfræðingsins Neal King Heroes in Hard Times (1999) er auðvelt að finna 

samsvörun á milli Bjólfs og hvítu hetjunnar sem King lýsir. Hvíti karlmaðurinn er gjarnan í 

hlutverki lögreglu eða verndara, en það hlutverk er hægt að yfirfæra á Bjólf þar sem hans 

tilgangur í lífinu er að berjast gegn ranglæti. King lýsir ofbeldinu af hendi illmennisins og 

hvernig hinn hvíti maður bjargar, oft dömu í neyð, með því að sýna eigin færni er kemur að 

bardaga.20 Í kvikmyndinni bjargar Bjólfur Kyru frá Grendli og móður hans með grófu ofbeldi, 

en þau áttu það þó skilið meðal annars vegna dauða Hróðgeirs, föður Kyru. King segir hetjuna 

horfa á lífið með reiði og eftirsjá, sem verður til þess að hún þarf á stöðugu áreiti að halda. 

Hamingjusöm hetja hefur ekkert til að berjast fyrir og verður þar með venjulegur maður en ekki 

hetja.21 Þannig lýsir hann hvítu hetjunni og er þetta sama viðhorf og Bjólfur hefur, hann veit að 

illskan býr innra með honum og stöðug barátta við illmenni er það eina sem kemur í veg fyrir 

að hann feti sömu braut. Bjólfur endurtekur þörf sína til einveru oft og segir samlíf með öðrum 

bjóða hættunni heim. Vegna þess að Kyra hefur misst allt sem hún átti í lok myndar er þörf 

hennar fyrir baráttu gegn hinu illa einnig orðin sterk svo saman halda þau af stað í leit að illsku 

sem þarf að tortíma. Trúnaðartraustið sem brast er hún komst að því að faðir hennar barnaði 

aðra konu meðan hann var giftur móðir hennar og þar með kallaði yfir þau þessa ógn, á þátt í 

því að hún vill yfirgefa heimili sitt. Upphaflega var landsvæðið í eigu skrímsla og býr því ekki 

yfir mörgum góðum minningum. Líkt og hetjurnar sem King skoðar passar Bjólfur í hetjulíkan 

Joseph Campbell, kall hetjunnar. Hann yfirgefur heimilið til að berjast við illu öflin, fær aðstoð 

frá dyggum vini, þreytir prófraunir til að staðfesta karlmennsku sína og berst gegn hinu illa. 

Þrátt fyrir að efast um getu sína á einhverjum tímapunkti sigrar hetjan og snýr heim.22 Campbell 

lýsir einnig hetjunni á ólíka vegu í bók sinni The Hero with a Thousand Faces (1949) og þeim 

ólíku hlutverkum sem hún gegnir. Hetjan sem stríðsmaður og elskhugi, það er hlutverk Bjólfs 

í lok myndar, líkt og fleiri hetja enn í dag. 

 

 

 

                                                 
20 Neal King Heroes in Hard Times (Philadelphia: Temple University Press, 1999) bls 64 
21 Sama bls 64  
22 Joseph Campbell  The Hero with a Thousand faces, (California: New World Library, 2008) bls 211 
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4.2  Einmana, elskulegt skrímsli 

Teiknimyndin Grendill Grendill Grendill byggir á skáldsögu Gardners. Þessi mynd kom út 

1981 og sjáum við allt frá sjónarhorni skrímslisins og hans tilfinningar og vangaveltur eru í 

fyrirrúmi, líkt og í verki Gardners. Teiknimyndin dregur ekkert úr óhugnaðinum þó svo hún sé 

sett upp á þann hátt að allir aldurshópar geti horft á og haft ánægju af, jafnvel er miðlað hluta 

af sögulegum skrímslum og tengd við samtímann. Grendill er líkari tuskudýri í vöggu, en 

skrímsli og allt gervi einfalt en skýrt. Hann er gulleitur loðinn og með doppum, stórt nef og 

skrýtin eyru. Hann talar eins og efri stéttar maður og er jafnvel betur að máli farinn en 

konungurinn. Sagan er að mestu leyti sögð í fyrstu persónu, en skrímslið sjálft segir frá lífi sínu 

og kynnum við menn. Í byrjun teiknimyndar er því lýst hve sterk þörf er í manninum fyrir að 

búa til skrímsli og hvernig þau hafa breyst með tíð og tíma frá Mínótárus til Godzilla. Saga 

Grendils hefur einnig breyst og túlkun á skrímslinu er önnur þegar komið er á tuttugustu öld frá 

hans miðaldaruppruna en kynnir tengir þá breytingu við pólitík og mannkynssögu samtímans 

(áttunda áratugar). Einnig hefur sálgreiningin náð að festa sig í sessi og verður það skoðað nánar 

síðar. Þegar þulurinn hefur lokið kynningu sinni kemur lag og gefur það tóninn fyrir söguna 

sem á eftir fer. Lagið ásamt kynningu sýnir áhorfanda strax að sagan er ekki um Bjólf heldur 

Grendil (enda er titill myndarinnar endurtekning á nafni skrímslisins). Þarna er reginmunur á 

teiknimyndinni og vísindahryllingnum Bjólfur (1999). Lagið er sungið af móður Grendils og 

lýsir móðurástinni sem er svo sterk. Þó svo að aðrir geti ekki skilið hvernig hægt sé að elska 

skrímsli eins og hann þá getur móðir ekki annað en elskað afkvæmi sitt. Þetta hljómþýða lag 

lýsir útliti Grendils og hve sterk ástin er á hverri kló og hverri vígtönn hans. Þetta er það eina 

sem heyrist frá móður hans en áhersla er lögð á það í sögunni að hún tali ekkert og skilji fátt. 

Hann er einmana þar sem enginn er til að tala við og er það helsta ástæða þess að hann leitar 

upphaflega að bústöðum manna. Hann skilur menn og á margt sameiginlegt með þeim sem 

hann finnur hvergi annarsstaðar. Gagnkvæm hræðsla einkennir fyrstu fundi hans við menn. 

Þetta er þekkt minni  í hrollvekjum, samanber skrímsli Frankensteins en þar er það útlit hans 

og málrómur sem fólk óttast. Móðir hans veltir því upp í laginu að ef hann liti ekki svona út eða 

ef þau sæju hann ekki þætti öllum jafn vænt um hann og henni þykir. Hans mannlegu hliðar og 

tengsl við menn eru sterkari og dýpri en við önnur dýr. Hann lýsir mikið áhyggjum sínum og 

vanlíðan, jafnvel á meðan hann ræðst gegn mönnum Hróðgeirs, en hann hefur þó einhverja 

ánægju af gjörðum sínum enda finnst honum hann vera yfir þá hafinn eftir að dreki leggur á 
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hann álög líkt og í skáldsögunni. Drekinn kemur fram og er sá eini sem Grendill getur talað við 

og er ekki hræddur við hann. Drekinn er alvitur og þekkir bæði fortíð og framtíð skrímslisins 

sem og annarra. Hann segir Grendli að vopn manna geti ekki sært hann og fyllist Grendill þá 

öryggi sem hann hafði ekki áður og leggur harðar að mönnum eftir þennan fund. Grendill er 

sjálfhverfur í þessari mynd, og nýtur þess að niðurlægja Hróðgeir og menn hans, sérstaklega 

Úlfgeir en hann er sterkur kappi. Grendill gerir grín að honum og neitar að særa hann. Líkt og 

í skáldsögunni eltir Úlfgeir Grendil heim og kafar gegnum logandi pytt til að komast að helli 

hans. Úlfgeir skríður upp skjálfandi og þreyttur og bíður þess að Grendill drepi sig því meiri 

skömm er í því að vera niðurlægður en drepinn. Þá bíður Grendill þar til hann missir meðvitund 

af þreytu og ber hann svo eins og ungabarn til síns heima og skilur hann eftir við höllina. Þessi 

niðurlæging skemmtir Grendli meira en að drepa og éta Dani.  Þetta á einnig að sýna fram á 

tengingu við kviðuna þar sem ekkert er útskýrt hvers vegna Úlfgeir gerir lítið úr krafti Bjólfs er 

hann kemur og lofar að drepa skrímslið. Í háðsglósum hans um Bjólf er hann kemur til Dana 

gerir Úlfgeir grín að aumum bardögum Bjólfs og reynir að sýna fram á óheiðarlegan mann sem 

ekki á rétt á þeirri virðingu sem hann hefur fengið.   

Grendill nýtur þess að koma kvöld eftir kvöld og niðurlægja mennina sem hann er svo 

líkur en samt svo ólíkur. Segir jafnvel að hann sé að gera þetta fyrir þá, svo þeir hafi eitthvað 

annað að hugsa um en ömurlega tilvist sína. Hann á hvergi heima, hann passar hvergi inn, þá er 

betra að vera níðingurinn en fórnarlambið. Myndin endar á dauða Grendils, Bjólfur tekur á móti 

honum og rífur hendina af með keðju, líkt og í kviðunni. Grendill staulast burt limlestur og sár, 

áhersla er á þessari stund myndarinnar lögð á ótta hans. Hann öskrar á móður sína, vill ekki 

vera einn og í þetta sinn er ekki hægt að treysta á móðurina sem bjargaði honum frá vopnum 

manna í æsku. Grendill leggst í mýrina og deyr, einn og yfirgefinn, meðan fagnaðarómur berst 

frá höllinni.  
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4.3  Hatur fæðist 

Kvikmyndin Bjólfur og Grendill (2005) er byggð á kviðunni og sýnir aðra hlið og er í raun enn 

nútímalegri en aðrar kvikmyndaútgáfur hingað til. Myndin byrjar á forsögu um tengsl Grendils 

og Hróðgeirs, er nefnist „Hatur fæðist.“ Reiði Grendils gagnvart Hróðgeiri er útskýrð með 

minningu úr æsku Grendils þar sem Hróðgeir drepur föður Grendils. Barnsungur Grendill sér 

morðingja föður síns og horfir á líkið falla af klettabrún og niður í fjöru. Þar sem hann gat ekki 

borið lík föður síns heim þegar hann var barn, hjó hann höfuðið af honum og á það sinn sess í 

helli hans.  Þessi litla saga setur Grendil í aðra stöðu en í flestum öðrum túlkunum á kviðunni. 

Áhorfandi sér hið góða í honum og það illa í Hróðgeiri, en hegðun Hróðgeirs á bara eftir að 

versna þegar líður á og greinilegt er að hann er fylliraftur sem Valþjóf skammast sín fyrir. Hér 

er sálgreiningin og trúin í forgrunni en það verður skoðað nánar seinna. Grendill er nær því að 

vera tröllslegur maður en nokkuð annað og hann nærist ekki á mannslíkamanum líkt og í 

kviðunni. Grendill fullorðnast og reiði hans beinist eingöngu að Hróðgeiri og hans mönnum, 

hann er að hefna sín. Þegar Danir tala um Grendil er það ávallt eins og um tröll sé að ræða, ekki 

skrímsli eða draug eins og honum er lýst í kviðunni. Grendill hæðist að þeim og pissar á hurðina 

þar sem þeir sitja hræddir inni. Hann neitar að berjast við Bjólf og hans menn og á meira að 

segja samtal við Bjólf í gegnum nornina Selmu sem skilur báða. Þar segir hann Bjólf ekki hafa 

gert sér neitt og því engin ástæða til atlögu gegn honum. Bjólfur kemst í helli Grendils með 

mönnum sínum og einn þeirra finnur höfuð af föður Grendils og brýtur það. Nú hafa þeir gert 

á hans hlut og kemur Grendill enn reiðari til hallar Hróðgeirs. Grendill er máttugur og sterkur 

og sigrar marga menn áður en Bjólfur kemur keðju á hendi hans og hengir hann upp í loft. 

Munurinn er þó stór á þessari senu og kviðunni, hér er það Grendill sjálfur sem sagar hendina 

af, ekki Bjólfur líkt og forðum. Hann flýr af hólmi, leggst í sjóinn og deyr.  

Kristni er meira áberandi í þessari útgáfu en nokkurri annarri. Greinilegt er að 

handritshöfundur hefur haft það að leiðarljósi að ritari kviðunnar var kristinn enda er ekki deilt 

um það. Þegar Hróðgeir er skírður af aðkomuprestinum sem heiðnu mennirnir hlógu að, er það 

gert í sjónum. Staðsetning skírnarinnar er gerð greinileg með kennileitum eins og dröngum og 

fjörunni. Seinna gengur Grendill framhjá prestinum en hann liggur á bæn fyrir utan samkomusal 

Hróðgeirs, þefar af prestinum en heldur svo til hallar og drepur þar Dani. Þegar Bjólfur hefur 

rifið höndina af Grendli og skrímslið flýr leggst hann ekki útaf í mýri eða við fjöruborðið, hann 

fer í sjóinn á sama stað og Hróðgeir var skírður. Einn manna Bjólfs spyr hvort þeir séu vissir 

um að Grendill sé dauður, þá er sagt að hann sé það nema honum vaxi ný hönd. Við þessi orð 
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er aftur komið að Grendli sem liggur í sjónum á sama stað og skírnin fór fram, og þar með 

blessun prestsins á vatninu, hægri hönd hans lyftist úr vatninu. Grendill er dáinn, en hann er 

heill. Ýjar þessi sena að því að Grendill fari ekki til Heljar líkt og í kviðunni, heldur sé honum 

fyrirgefið. Ekki er nóg að hann fái kristilegan dauðdaga, samúð með honum eykst enn meir 

þegar móðir hans kemur og Bjólfur drepur hana líka. Nornin Selma bendir Bjólfi einnig á það 

að hún á barn með Grendli og nú gerði hann það sama og Hróðgeir forðum, drap föður og 

sonurinn sá hann deyja. Grendill var ekki aðeins sonur móður sinnar, hann var faðir. Selma er 

persóna sem búin er til í þessari aðlögun og er til þess gerð að brúa bilið á milli manna og 

Grendils. Hún hefur samskipti við báða en er á jaðri beggja samfélaga. Hún á í nánu sambandi 

við bæði Bjólf og Grendil, báðir leita til hennar og þó hennar fyrstu kynni af Grendli voru 

nauðgun þá neitar hún honum ekki seinna meir þar sem hann er ekki verri en mennirnir sem 

hafa leitað til hennar og þröngvað vilja sínum upp á hana.  

Skrímslið er ekki skrímsli í þessari sögu, það er tröllslegur maður eða mannlegt tröll. 

Trúarleg tákn og samúð með Grendli eru helstu einkenni myndarinnar en mikil áhersla er einnig 

lögð á Hróðgeir sem versta einstaklinginn af þeim öllum. Bjólfur veit allan tímann að Hróðgeir 

heldur einhverju leyndu og er það ekki fyrr en undir lok myndarinnar að hann viðurkennir að 

hafa drepið föður Grendils fyrir það eitt að stela fiski fyrir son sinn.  Lögð er áhersla á það að 

faðir Grendils var við leik með syni sínum er hann var drepinn, hann var saklaus. Hróðgeir var 

sekur enda er honum litla sem enga vorkunn að finna í myndinni og viðurkennir hann það undir 

lokin. Þegar Grendill, illmennið sem drepur saklaust fólk í hefndarskyni, fellur í skuggann á 

persónu sem auðvelt er fyrir áhorfendur að sameinast um að eigi ekkert gott skilið hefur það 

einnig mikil áhrif á þá sýn sem er á Grendli í myndinni. Honum er sýnd meiri vorkunn og 

skilningur. Möguleg áhrif eru frá skáldsögu Gardners þar sem þetta er eina skiptið þar sem 

Grendill talar, þó ekki allir skilji hann, frekar en þegar hann talaði á bjagaðri tungu í 

skáldsögunni.  
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5.1 Samanburður 

Í viðauka við grein Tolkien „The Monster and the Critics“ lýsir hann lokaorðum kviðunnar með 

þessum orðum: „Síðasta orð kvæðisins er lofgeornost,23 (lofgjarnastan) sem sameinar lof Bjólfs, 

dauðu hetjunnar. Bjólfur hafði lifað eftir eigin heimspeki.“24 Bjólfur segir í línu 1386-1389 að 

öll munum við deyja. Best sé fyrir stríðsmenn að berjast fram í rauðan dauðann og öðlast þannig 

frægð eftir sinn dag. Að hefna fyrir fallinn vin er mikilvægara en lífið. Hann tekur aftur upp 

þráðinn í línum 1535-1536 og segir að orðstír skipti meira máli en eigin líf. Þetta er áhugavert 

að skoða þar sem líf og skoðanir Bjólfs voru einstakar og að miklu leyti það sem gerði hann að 

þessari merku hetju. Skoðunum Grendils, sem einnig voru ólíkar hugmyndum manna, varð að 

útrýma. Þrátt fyrir að hans líf hafi miði í raun að sama marki að  berjast þar til allur kraftur er 

horfinn. Orðstír Grendils skipti ekki sama máli, hann var ekki lofgjarnastur, en í miðlum 

samtímans hefur hann að vissu leyti fengið uppreisn æru. Þessir andstæðingar áttu meira 

sameiginlegt en ekki. Afl Bjólfs var ofurmannlegt, hann hafði kraft þrjátíu manna en það hafði 

Grendill líka, enda segir Bjólfur í línu 425 að hann einn muni taka á móti Grendli. Þessi 

hugmynd um að Bjólfur hafi ofurmannlegan styrk er skýrust í kvikmyndinni Bjólfur (1999) þar 

sem uppsprettu aflsins má rekja til ómennsks föður. Með þeirri útskýringu er enn og aftur sýnt 

fram á að Bjólfur og Grendill eiga meira sameiginlegt en ekki. Aðeins sjónarhornið gefur okkur 

til kynna hvor hafi réttlætið sínu megin. 

Tolkien var einna fyrstur að skoða kviðuna innihaldsins vegna, eða skrímslanna vegna. 

Í fyrirlestri sínum Forynjurnar og fræðimennirnir (2013) eins og hann heitir í íslenskri þýðingu 

Arndísar Þórarinsdóttur, ræðir hann hlutverk skrímslanna í verkinu. Þar segir hann drekanum 

lýst sem holdgervingi allra skuggahliða mannsins, en kviðan birtir jafnframt meira jafnvægi en 

í öðrum hetjusögum. Drekar eru raunverulegar forynjur og var útlit þeirra þekkt á þeim tíma er 

kviðan var skrifuð. Forynjur verksins eru jú illar en ekki á þann hátt sem venjulegum 

hetjusögum sæmir.25 Einnig má færa rök gegn því að kviðan sé hetjusaga þar sem kjarni þeirra 

(Tristram og Ísold sem dæmi) er oft byggður á hetju sem berst fyrir ástinni. Ekkert slíkt er að 

                                                 
23 Lofgjarnastan, íslensk þýðing Halldóru B. Björnsson 
24 J.R.R. Tolkien, The Monster and the Critics and other essays. bls 36. HarperCollins. UK. 2006 „The last word 

of the poem is lofgeornost, the summit of the praise of the dead hero. Beowulf  had lived according to his own 

philosophy“ þýðing mín 
25 J.R.R. Tolkien Bjólfskviða Forynjurnar og fræðimennirnir bls 69 
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finna í kviðunni. Ástinni hefur þó oft verið bætt við í kvikmyndaaðlögunum seinni tíma og 

hlutverk Valþjófar verður stærra hvort sem ástin er af hendi Hróðgeirs eða jafnvel Bjólfs. Þó 

þetta sé saga um hetju og baráttu hins góða er skortur á ást í kviðunni það sem gerir hana að 

undantekningu frá reglunni um hina hefðbundnu hetjusögu. Í kviðunni  eru skil á milli góðs og 

ills og ekkert þar á milli, það er ekki hægt að segja um nein af þeim dæmum sem hafa verið 

tekin hér. 

Forynjurnar eru af öðrum toga hér og Grendill þá sérstaklega þar sem uppruni hans er 

óljós. Tolkien skoðar  Grendil sem syndugan vegna bölvunar á ætt hans af völdum Kains en 

einnig vegna eigin synda en þær eru þó vegna ættar hans og ganga því í „hringi“.  Hann veltir 

því fyrir sér hvort  hægt sé að bera synd án þess að syndga. Kristileg gildi kviðunnar og túlkun 

Tolkiens á þeim þar sem hann lýsir syndugri ætt Grendils en tekur jafnframt fram að hann kemur 

af mönnum og ber sál sem mun finna fyrir hefnd Guðs.26 Þetta tengist einnig líkamlegu útliti 

hans og syndinni sem skoðað verður síðar. Í kvikmyndinni Bjólfur og Grendill (2005) segir 

einn skipsverji Bjólfs er þeir sigla burt frá strönd Dana og halda heim að allir séu þeir 

morðingjar: „A: Grendill er eins og Kain, morðingi. B: Við erum það allir, saga Þorkels er 

bull“.27 Þessi orð láta skipverjar Bjólfs falla eftir að Þorkell (annar skipsverji) tengir Grendil 

við söguna um Kain og Abel. Þó þetta sé bein tenging við kviðuna og þar er Grendli lýst sem 

afkomanda Kain birtir þetta aðra sýn á aðstæður en kviðan gerir. Þessar ólíku sýnir á Grendil 

velta því upp hvort hann átti dauða skilið. Kviðan sýnir lítinn skilning en menn sem eru 

stríðsmenn að atvinnu sjá hlutina öðruvísi, að minnsta kosti með augum nútímaáhorfenda. Er 

kemur að trúarlegu táknunum sem áður voru nefnd í tengslum við þessa mynd er áhugavert að 

skoða að myndin ýjar að því að Guð fyrirgefi Grendli og býður honum til sín en hann sé ekki 

sendur til Heljar. Borið saman við kviðuna þar sem sagt er í línum 166-169 að Grendill muni 

aldrei finna Drottins náð. En Guð er einnig stór hluti skáldsögunnar Grendill (1971). „Ég hef 

étið marga presta. Þeir sitja á maganum eins og andaregg“28 segir Grendill eftir að hafa hæðst 

að prestum og trú þeirra á Guð. Þarna étur hann presta í andstætt kvikmyndinni Bjólfur og 

Grendill (2005) og tekur það sérstaklega fram ólíkt myndinni þar sem hann gengur fram hjá 

prestinum sem bíður fyrir utan höllina og drepur hann ekki. Einn prest drepur Grendill ekki í 

skáldsögunni, en það er gamall maður sem leggst á hné fyrir framan hann. Sú stund í 

skáldsögunni minnir á heimsókn skrímslis Frankensteins til gamla blinda mannsins. Sá hafði 

                                                 
26 J.R.R. Tolkien The Monster and the critics appendix (a) Grendel‘s titles  2006 
27 Andrew Rai Berzins, Beowulf and Grendil „Grendel is like Kain, a killer. We all are, Thorkel‘s tale is shit“  
28 John Gardner, Grendel  (Bandaríkin: Vintage Books Edition, 1989) bls 129 „I have eaten many priests. They sit 

on the stomach like duck eggs“ þýðing mín 
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góðmennsku í fyrirrúmi, presturinn hefur trúna á Guð. Þessi kvikmynd líkt og skáldsaga 

Gardners og teiknimyndin koma með eins konar útskýringarsögn, hvers vegna Grendill varð 

eins og hann varð. Þetta má auðveldlega tengja Freud og áhrifum hans á bókmenntasöguna þar 

sem barnæskan markar menn og sálarlíf þeirra seinna meir. Í ritgerð sinni „Hópsálfræði og 

sálgreining sjálfsins“ segir Freud: „Í sálarlífi einstaklings kemur ávallt einhver annar við sögu, 

sem fyrirmynd, viðfang, hjálparhella, sem andstæðingur.“29 Atburðir og/eða persónur sem hafa 

áhrif á sálarlíf einstaklings á mótunarárum. Slíkt er einmitt að finna hjá Grendli í öllum þeim 

verkum sem hér eru skoðuð og byggja á kviðunni. Eitthvað kom fyrir og ekki var hægt að snúa 

til baka. Kenningar Freud og áhersla á bernsku lifir góðu lífi í bókmenntum og kvikmyndum 

og er vel við hæfi að skoða það nánar er kemur að Grendli og móður hans og jafnvel fleiri 

persónum verkanna sem hér um ræðir. Freud skoðaði tákn mikið í listum og í kvikmynd eins 

og Bjólfur og Grendill (2005) er því vel við hæfi að hafa Freud í huga. Æska Grendils og morðið 

á föður hans hafði mikil áhrif á hann og einkenndi líf hans allt til dauðastundar. Þessi atburður, 

grimmdin sem hann varð vitni af var sem óumflýjanleg. 

 Í kviðunni er Grendli lýst sem skrímsli, hann er eins og minkur í hænsnakofa, drepur 

allt þó hann hlaupi á brott með aðeins eina hænu til að éta. Hann er ógn og þarf að drepa. Hann 

er þó svo öflugur að hann á auðvelt með að sigra her manna sem bera mikil vopn, ekkert virðist 

bíta á honum. Sú hugmynd að engin vopn geta sigrað hann hefur lifað best í seinni tíma 

aðlögunum, hvort sem það er vegna álaga eða möguleika hans á að forðast fast form þá er það 

fastur punktur í sögunum. Eina leiðin til að sigra hann er keðja um hægri öxl og rífa handlegginn 

af, og til þess þarf hinn ofurmannlega styrk Bjólfs. Áhorfandi finnur vissa samsömun eða samúð 

þegar fram kemur að hann á móður og því að hún hefnir hans. Að finna lík sonar síns limlest er 

meira en hún þolir og veldur því að hún kemur fram úr felum til að finna manninn sem tók líf 

sonar hennar. Í öllum þeim verkum sem hafa verið skoðuð að undanskyldri Bjólfur (1999) er 

lýsing eða atriði úr híbýlum Grendils og móður hans. Þegar Bjólfur og menn hans koma í leit 

að henni sjá þeir hyldýpið sem liggur að helli hennar. Þar eru ýmsar skepnur sem vekja ugg en 

Bjólfur dregur upp boga og ör. Hann skýtur fallískri ör sinni niður að ógninni. Veran í vatninu 

deyr og stingur Bjólfur sér til sunds í gegnum allskyns ógnvænlegar verur en kemst á leiðarenda 

og drepur móðurina inni í hennar helli. Í grein sinni “Kvennamál og kvennamenning“ (1986) 

eftir Dagnýju Kristjánsdóttur lýsir hún kvenkyns skrímslum og lýsingum karlkyns skrifara á 

þeim. „Talað er af viðbjóð um blóð, slím, skít, hyldýpi, kaos. Ófreskjurnar eru haldnar óseðjandi 

líkamlegri græðgi, skorti á siðferðiskennd og valdafýsn. Þær eru slægar, virkar og skapandi, 

                                                 
29 Sigmund Freud, Ritgerðir Hópsálfræði og sálgreining sjálfsins þýðandi Sigurjón Björnsson, (Reykjavík: Hið 

Íslenzka Bókmenntafélag, 2003) bls 155 
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enda svífast þær einskis til að ná valdi yfir karlmanninum og stela frá honum skapandi krafti 

hans.“30 Þessi orð lýsa í raun öllum þeim útgáfum af móðir Grendils sem birtast í verkunum 

sem hafa verið skoðuð hér. Hyldýpið, kaosið sem hún lýsir speglast í helli móðurinnar og þeirri 

skuggaleið sem Bjólfur (og Úlfgeir) þarf að fara niður í innstu iður hennar til að sigrast á hinni 

illu konu, hættuför gegnum hin goðsagnakenndu tenntu kynfærum kvenna. Joseph Campbell 

lýsir í bók sinni The Masks of God:Primitive Mythology (1960) goðsögn um för hetjunnar að 

fjarlægja tennurnar og birta þannig hin „réttu“ kynfæri kvenna.31 Með því að drepa móðir 

Grendils hefur Bjólfur fjarlægt tennurnar og heimurinn er öruggur. Í Bjólfur og Grendill fer 

hann beint í rúmið hennar Selmu eftir þetta.  Þrátt fyrir alla grimmd sem er að finna í kviðunni 

og í athöfnum Grendils í öllum útgáfum er hann barn móður sinnar. Hefndin er líka í grunninn 

það sem knýr mæðginin áfram. Útlit þeirra er líka hluti þeirrar táknmyndar sem þau standa fyrir 

og hvernig þau berjast fyrir því sem þau vilja, hvort sem það er land, matur eða hefnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Dagný Kristjánsdóttir „Kvennamál og Kvennamenning“ Tímarit Máls og Menningar, 1. hefti 47. árgangur, 

(Reykjavík: Bókmenntafélagið Mál og Menning, 1986) bls76 
31 Joseph Campbell The Masks of God Primitive Mythology,(New York: Penguin Books, 1991) Bls 75 
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5.2 Frá trölli til geimveru 

Útlit Grendils breytist eftir miðlinum eins og áður kom fram. Í kviðunni er útliti hans ekki lýst 

náið og í raun má túlka þau fáu orð sem notuð eru um hann á ólíka vegu. Hann er draugur, 

jötunn og skuggabaldur. Hann er sterkur og berst án vopna en það segir lesanda lítið um 

líkamlegt útlit hans. Tolkien segir í aukaefni A) við grein sína um Bjólfskviðu að skrímsli sem 

litu meira eða minna út eins og menn voru tengdir hugmyndum um kristni þar sem hvert lýti 

var tengt við syndir þeirra. Grendill er því greinilega syndugur og af ætt Kains vegna þeirra 

einkenna er birtu eitthvað ómannlegt við útlit hans.32 Þessa hugmynd er áhugavert að bera 

saman við hvernig Gardner lýsir Grendli í skáldsögu sinni og einnig í teiknimyndinni sem 

byggð er á verkinu. Í upphafi skáldsögunnar liggur Grendill í leyni á milli tveggja heima. Hann 

getur ekki rætt við móður sína þar sem hún er lengra frá mannlegum einkennum en hann, en 

útlit hans veldur því að hann getur ekki nálgast mennina án þess að fylla þá ótta. Þar er ótta 

Úlfgeirs lýst er hann áttar sig á því að Grendill talar. Hann er ekki bara skrímsli, hann hefur 

möguleika á samskiptum sem venjulega eru eingöngu tengd mönnum. Í kviðunni er 

ímyndunaraflinu gefinn laus taumur og forynjan getur verið eins ógnvænlegur og lesandi vill. Í 

kvikmyndinni Bjólfur og Grendill (2005) er notast við hina almennu hugmynd um tröllslegan 

mann, eða jötunn. Þar er útlit hans grófara en mannanna og hann svipar til Neanderdalsmanns. 

Þar má sjá meiri tengingu við hugmyndina um jötun sem lýst er í kviðunni en hreyfingar hans 

og stunur gera hann dýrslegri og fjarlægari manninum. Þegar vísindaskáldskapurinn (Bjólfur 

1999) er skoðaður er sú mynd sem birtist af Grendli allt önnur og eins ólík hinum og mögulegt 

er. Ummyndun hans í þokuský er viss túlkun á draugsímyndinni sem birt er í kviðunni. Hann 

kemst milli staða óséður og smýgur jafnvel inn í sal þó hann sé lokaður og læstur innanfrá, þar 

drepur hann konur og börn hirðarinnar.  Þó útlit hans og móður hans sé að miklu leyti vegna 

þeirrar birtingarmyndar sem þau eiga að bera í hvert sinn hefur þróun skrímsla í gegnum tíðina 

líka áhrif á hverja líkamsgerð sem birtist á skjánum. Flagðið, tröllið, bangsinn og jafnvel 

geimveran tengjast ekki bara kvikmyndagreininni sem myndin flokkast í heldur einnig þeim 

kenningum sem hægt er að finna í hverri mynd.  

Í teiknimyndinni er útlit hans gert eins saklaust og mögulegt er með mjúkdýralegum 

hreyfingum og litum. Hann talar eins og menntamaður, borðar eins og villidýr en lítur út eins 

og bangsi. Ef hann væri tröllslegri í útliti eða grimmilegri væri erfitt að birta þá sýn á hann sem 

myndin vill gera. Hann er öðruvísi en fyllir áhorfanda ekki óhug, gjörðir hans sjá um það. Í 

                                                 
32 J.R.R. Tolkien The Monster and the critics and other essays appendix a) Grendel‘s title bls 34 2006 
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þessum þremur kvikmyndum birtast þrjár mjög ólíkar myndir sem eiga það þó allar 

sameiginlegt að vera ólíkar mönnum til að tryggja þá sýn að hann má ekki búa meðal manna. 

Útlitslega séð er þróun móður Grendils mun áhugaverðari í kviðunni fær hún aðeins fáeinar 

línur og útlið virðist vera aukaatriðið. Mest áhersla er lögð á að hún er móðir, enda nafnlaus 

með öllu í öllum þeim verkum sem skoðuð hafa verið. Í Bjólfur (1999) er móðirin orðin að 

tálkvendi. Þegar hún birtist fyrst á skjánum er hún undurfögur, ljóshærð og fáklædd. Hún birtist 

Hróðgeiri í draumi og hefur samband þeirra greinilega verið náið. Hann óttast hana greinilega 

en getur ekki neitað henni heldur, hún er femme fatale og eins og Barbara Creed segir: „Eins og 

með allar aðrar erkitýpur kvenleikans, frá meyjunni til hórunnar, er hún skilgreind útfrá 

kynferði sínu.“33 Móðir Grendils tælir fyrst og fremst og þegar hún fær ekki sínu framgengt 

breytist hún í veru sem líkist risavöxnum kóngulóarblendingi og erfitt er að sigra. En hetjan 

þarf að sigra móðurina, tálkvendið til að frelsa ríkið og eiga prinsessuna skilið. Í Bjólfur og 

Grendill (2005) kemur hún fyrst fram í lokakaflanum sem ber heitið „Blóð ættar“ (e. „Blood of 

kin“). Þar er hún enn fáklædd en fögur er hún ekki, styrkur hennar er mikill og munar litlu að 

hún sigri Bjólf. Angist móður er áberandi svo hlutverk hennar er annað og breytt miðað við 

margar aðrar útgáfur af kviðunni. Hún gegnir þó svipuðu hlutverki í teiknimyndinni þar sem 

hún birtist fyrst og aðeins þegar hún bjargar Grendli frá mönnum í æsku hans. Útlit hennar í 

teiknimyndinni er líkt útliti Grendils, hún er aðeins stærri og dekkri og grimmari. Augu hennar 

og tennur ógna mönnunum þegar hún ræðst gegn þeim. Algengt er að nota augu sem tákn um 

grimmd eða illsku. Clover segir jafnvel að hrollvekjur noti augu meira en gert er í öðrum 

greinum kvikmynda, vegna þess að hrollvekjur eru um augu.34 Við horfum með þeim og við 

óttumst tryllinginn í augum illmenna. Þegar móðir Grendils birtist áhorfanda sem ekkert nema 

augu og tennur magnast óttinn og ógnin upp og mennirnir flýja. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Barbara Creed The Monstrous -Feminine bls 3 „As with all other stereotypes of the feminine, from virgin to 

whore, she is defined by her sexuality“ þýðing mín 
34 Carol Clover Men Women and Chainsaws, bls 167 
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6. Niðurstöður 

Verur sem ógna tilvist mannsins eru hluti sagna frá hellamálverkum og til dagsins í dag. 

Hetjurnar eru þeir sem berjast gegn ógninni, vernda hina saklausu frá yfirvofandi ógn. Þegar 

þessi illmenni, þessir ógnvaldar eru skoðaðir er hlutverk þeirra mun stærra en jafnvel hlutverk 

hetjunnar. Þeir standa á jaðrinum og sýna það sem þarf að yfirstíga til að ná settu marki. 

Siðferðis -eða kennsluboðskapurinn sem fylgir sögunni býr í óttanum og að komast yfir hann. 

Skrímsli og aðrar slíkar verur eru til þess gerðar að hjálpa manninum að horfast í augu við 

sjálfan sig. Hetjan hefur lítið breyst frá munnmælasögum og allt til tuttugustu og fyrstu aldar. 

Bjólfur passar í hetjulíkan Joseph Campbells á sama hátt og Ofurmennið gerir í dag. En Grendill 

og móðir hans falla ekki jafn auðveldlega í neinn flokk, þau hafa breyst frá sinni fyrstu birtingu 

á tíundu öld. Móðirin og hennar breyting er að miklu leyti meiri og merkilegri vegna breytinga 

á stöðu kvenna í samfélaginu. Hún færist frá fáyrtri lýsingu og yfir í tálkvendi. Minna hefur 

verið skrifað um kvenskrímsli, eða hrollvekjandi kvenleika miðað við karlskrímsli en nokkrir 

fræðingar hafa skoðað stöðu kvenna í hlutverki illmenna í hryllingi og er Barbara Creed ein 

þeirra. Kynferði er stór hluti þeirra kenninga hvort sem um ræðir meyjuna eða hóruna. Helst 

eru þau tengd við kvenréttindabaráttuna og segja má að móðir Grendils sé tilvalin í þá stöðu. 

Hún var sterk og mikil, það þurfti mikið til að sigra hana eins og áður hefur komið fram. En 

hún hefur verið notuð af handritshöfundum sem tálkvendi og getur hún aðeins sigrað með 

kvenleika sínum.  

Áhrif annarra á skrímslið eru stór hluti verkanna, hvort sem það er móðirin eða eitthvað 

annað þá fremur Grendill þessi illvirki vegna áhrifa annarra. Í vísindaskáldskapnum er það 

móðirin, í Bjólfur og Grendill (2007) er það hefndin og gjörðir Hróðgeirs. Þegar kemur að 

skáldsögunni Grendill (1971) og teiknimyndinni eftir skáldsögunni eru það álög drekans sem 

verða til þess að hann ofmetnast og telur sig vera ósigrandi. Líkt og Macbeth þegar hann heyrir 

að enginn fæddur af konu geti sært hann, heyrir Grendill að engin vopn manna geti sært hann. 

Hvorugur þeirra reiknaði með undantekningum á reglunni, hvort sem um er að ræða líkamlegan 

kraft eða keisarafæðingu. Örlögin voru ráðin með þessum orðum. Engin slík ástæða er gefin í 

kviðunni og hafa því seinni tíma höfundar sem vinna með verkið leikið sér að þeirri staðreynd 

og sýnir það hversu mikilvægt það er fyrir nútímamanninn að vita hvað gerir illmenni ill.  Hvort 

sem það er vegna áhrifa sálgreiningarinnar eða einhvers annars er það ríkjandi í verkum sem 
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byggð eru á kviðunni. Sá skilningur sem lesandi eða áhorfandi leggur í illmennið skiptir hann 

einnig máli, enginn er fullkomin og oft er auðveldara að spegla eigin syndir í syndum illmenna 

en hetja.  
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