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Ágrip 

Verkefni þetta er lagt fram til BA prófs í íslensku, með ritlist sem aukagrein, við Háskóla 

Íslands. Í því er sagt frá, um það bil, tveimur árum í lífi ungrar konu sem var uppi á 

ármiðöldum. Í upphafi verksins er hún „björt mey í búri móður“ áhyggjulaus og á allt 

lífið framundan, er síðan föstnuð hetjunni Sigurði Fáfnisbana sem hún heillast ekki af í 

upphafi en lærir að meta þegar hún kynnist honum sem manni en ekki hetju. Ágirnd, ástir, 

afbrýði, og metnaður er viðfangsefnið og það sem knýr persónurnar áfram.  

Verkið sækir söguþráð og persónur í eddukvæðin og Völsungasögu og er nokkurs 

konar tregróf  Guðrúnar Gjúkadóttur.  
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Gull skal bræðrum að bana verða 

Hendur Brynhildar staðnæmast í hári mínu og ég finn að hún dregur djúpt að sér andann 

eins og til að fylla vitin af sterkum ilmi vorblómanna og nýlaufgaðra trjáa. „Hlaðið er allt 

í einu orðið fullt af ókunnum mönnum og hestum. Sjáðu! Þarna er einn sem ber af öllum 

sem ég hef séð.“  

Ég lít við og horfi niður yfir hlaðið, sólin er komin í hádegisstað og tíbráin bregður á 

leik í heitum geislum hennar. „Já,“ samþykki ég og horfi hugfangin út um gluggann, 

„hann er tignarlegur, hvaðan ætli hann komi?“ 

„Hann hlýtur að vera langt að kominn, hann er ekki líkur neinum sem ég hef séð hér 

um slóðir,“ segir Brynhildur og hægum handtökum byrjar hún aftur að flétta hár mitt. 

„Nei, þessi litur er fágætur, ég hef ekki séð hann hérna fyrr. Hver ætli eigi hann?“  

„Eigi hann? Hvers vegna heldurðu það, mér finnst hann ekki líta út fyrir að vera eign 

einhvers. Ætli það slægju samt allir hendinni á móti því.“ Brynhildur flissar.  

„Varla hefur hann komið einn hingað, hann lítur ekki út fyrir að vera villtur.“  

„Villtur! Nei, hann lítur ekki út fyrir að vera villimaður eða þræll. Finnst þér það?“ 

Brynhildur bindur fyrir fléttuna sem henni tekst að klára þó hún sé öll á iði.  

„Villimaður!“ nú þykir mér samtalið taka einkennilega stefnu, „um hvað ertu að tala?“ 

„Ljóshærða tröllið sem stendur þarna á miðju hlaðinu. Ég held að hann sé ekki eign 

neins, erum við ekki annars að tala um sama manninn?“ 

„Manninn? Nei, ég er að tala um gráa hestinn þarna í miðri þvögunni. Hvaða mann 

sérð þú?“ Ég lít af hestinum og á fólkið sem stendur í þvögu á hlaðinu.  

„Hestinn! Guðrún!“ og nú hlær Brynhildur. „Það var líkt þér, það fyrsta og eina sem 

þú lítur á  eru hestarnir. Sjáðu þennan ljóshærða sem heldur í tauminn. Hann er hærri en 

allir aðrir í hópnum.“  

Ég finn að brúnir mínar hnyklast ósjálfrátt. Fátt ergir mig meira en þegar Brynhildur 

hendir gaman að áhuga mínum á hestum en ég reyni að láta ekki á neinu bera. Horfi 

rannsakandi á manninn og sé að hann ber af öllum í hópnum, bæði ungum og öldnum, 

rétt eins og hesturinn ber af öllum  hestum sem ég hef séð. Háralitur hans er ljós, nærri  

jafn hvítur og feldur hestsins, og glamparnir í hári hans minna á sólarblik á fægðum 

hjálmi. Þó dregur hesturinn enn að sér athygli mína frekar en ljóshærði jötunninn sem ég 

reikna með að sé eigandinn.  

„Jæja, sástu þá einhvern sem heillar þig meira en Gunnar, eins gott að hann frétti ekki 

af þessu.“ Ég lít á Brynhildi sem lítur snöggt niður, kinnar hennar verða eins og þroskuð 

granatepli. Svo hlær hún.  
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„Gunnar hef ég ekki séð lengi, en hann má hafa hækkað mikið ef hann er ekki að 

minnsta kosti  höfðinu lægri en þessi. Sjáðu háralitinn, þetta er glæsilegur maður. Líttu á 

vopnin, Guðrún, sverðshjöltin bæði gull- og silfurslegin og allur annar búnaður 

ríkmannlegur. Hann hlýtur að vera voldugur.“ Hún lygnir augunum dreymandi á svip.   

Ég horfi líka á háa, granna, manninn og viðurkenni með sjálfri mér að yfirbragðið ber 

vott um ríkidæmi og tign. Þó hann standi utan við þéttasta hópinn á hlaðinu, beinast allra 

augu að honum. Ljóst hárið sker sig úr hrafnsvörtum kollunum í kring og því slær í huga 

mér að líklegast séu augu hans blá eins og vorhiminninn.  

Samræður okkar eru truflaðar af hrópum, hneggi og hófataki, þegar annar hópur ríður 

geyst inn um hliðið. Kunnug rödd sker sig úr háværum köllunum og nú stekk ég upp, svo 

snöggt að Brynhildur nær ekki að losa fingur úr fléttunni, svartir lokkar verða eftir í 

höndum hennar þegar ég rykki höfðinu lausu og hendist út með fléttu í öðrum vanganum, 

hálffléttað hárið í hinum.   

Án þess að skeyta um sársaukann í hársverðinum hleyp ég fagnandi niður og kem út 

um það bil sem Gunnar bróðir minn stöðvar hest sinn á hlaðinu. Högni kemur stuttu 

seinna, eins og vanalega hefur hann tafist við misáríðandi erindi og rekur lestina. Þessi 

hjartfólgni fóstursonur Gjúka og systursonur móður minnar fer sjaldan beinustu leið á 

áfangastað.  

„Þið eruð komnir,“ kalla ég. Faðir minn hafði ekki búist við þeim fyrr en um 

vetrarnætur. 

Um leið og Högni losar sig úr söðlinum hendist hann til mín, grípur utan um mig og 

við snúumst í hringi á hlaðinu.  

„Þú hefur minnkað, systir,“ segir hann og kipringurinn í augnkrókunum er undanfari 

bross sem leggur undir sig allt andlitið. 

 „Það hlýtur að vera, því ekki hefur þú stækkað.“ Á örskotsstund er eins og flikrurnar 

magnist upp í bláum augum hans og brosið verður að dillandi hlátri sem bergmálar frá 

veggjum Gjúka. 

Gunnar stendur og heldur í tauma hestanna, hægur andblær kátínu líður yfir andlit hans 

þegar hann segir: „Þó þú hafir minnkað hefurðu enn munninn fyrir neðan nefið, Guðrún 

Gjúkadóttir.” 

Stríðni þeirra heftir ekki fögnuð minn og ég losa mig úr fangi Högna, hleyp til Gunnars 

og faðma hann að mér. 

Hópurinn á hlaðinu er stór, ég sakna margra sem fylgdu þeim fóstbræðrum að heiman 

og sé mörg  ný andlit.  Hér hljóma ótal raddir, spyrjandi, glaðlegar, undrandi, fagnandi 

eða klökkar. Allt rennur saman í einn órofa klið en nú kemur faðir minn gangandi út um 
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aðaldyrnar og nálgast hópinn. Eins og vanalega ber hann með sér yfirvegaða ró sem 

veldur því að þysinn og hávaðinn lækkar uns hann deyr út. Hann heilsar bræðrum mínum 

innilega.  

„Má ég kynna fyrir þér hinn frækna Sigurð af ætt Völsunga,“ segir Gunnar og leiðir 

föður okkar að ókunnuga manninum.  

„Sigurður sonur Sigmundar og sonarsonur Völsungs konungs. Mér er heiður að því að 

bjóða þig velkominn á heimili mitt. Gunnar segir mér að þið hafið riðið í alla nótt. Þið 

hljótið að vera orðnir þreyttir og þurfið að hvílast en í kvöld höldum við veislu.“ Hann 

bendir hestastrákunum að fara með hestana og ég gríp tækifærið þegar ég sé að faðir minn 

er með hugann við gestinn og laumast á eftir í hesthúsin í stað þess að fylgja hópnum inn 

í höllina. Þegar bræður mínir eru loksins komnir heim eftir tveggja vetra fjarveru er ég 

ekki alveg viss hvernig ég eigi að koma fram við þá. Drengirnir sem ég ólst upp með eru 

horfnir, þetta eru fulltíða menn sem bera það með sér að hafa lagt sig fram í orrustum og 

herst í löngum ferðalögum, hafa bæði hækkað og þreknað frá því ég sá þá síðast. Svo er 

ókunnur maður með þeim og allir snúast í kringum hann eins og eitthvert veraldarundur. 

Þess vegna stelst ég til að hjálpa til við að kemba, brynna og gefa langþreyttum og 

sveittum hestunum og setja þá síðan í gerðið. Stóri hvíti gæðingur aðkomumannsins 

heillar mig enn en ég læt Brynhildi eftir að mæna eins og hryssa í látum á þennan Sigurð, 

kallaðan Fáfnisbana. Auðvitað hefur frægð hans borist til okkar á undan honum. Fréttin 

um sigur hans á hrottanum Fáfni, afkomanda Helrúnanna, þyrlaðist landið eins og 

norðanstrekkingurinn dreifði henni um í óðagoti.   

Innan um hestana finnur ein ambáttin mig þegar komið er fram undir kvöld.  

„Móðir þín vill sjá þig inni, nú eru veisluhöld og hún vill að þú komir. Faðir þinn, 

Högni og Gunnar spyrja líka eftir þér,“ bætir hún við.  

Ég veit að mér þýðir ekki að reyna að sporna við þessu ofurefli áhugasamra ættingja, 

svo ég fylgi henni. Á hlaðinu eru enn nokkrir þjónustukarlar að klára kvöldverkin og 

kveikja á kyndlunum sem standa grópaðir í veggina og eftir skamma stund er þungum 

hliðunum á virkisveggnum skellt aftur. Ró kemst á úti en inni eru veisluhöld.   

Í veislusalnum eru menn orðnir kátir; þar er hlegið, sungið og sagðar sögur. Faðir minn 

er örlátur á vín og mjöð við gesti sína en drekkur sjaldnast mikið sjálfur, rétt ber bikar að 

vörum sér eins og til málamynda, nema á blótum, þá drekkur hann hraustlega til heilla 

goðunum.  Nú er hann kátur, hlær og segir sögur. Ég velti því um stund fyrir mér hvort 

hann hafi brugðið út af vananum og drukkið sig góðglaðan en sé ekki nein önnur merki 

ölvunar. Mér finnst því líklegt að heimkoma Gunnars og Högna hafi glatt hann svo að 

það líkist ölvun.  
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Móðir mín situr við vinstri hlið hans við háborðið, hefur gætur á öllu, stendur upp og 

grípur inn í ef ambáttirnar sem þjóna til borðs eru ekki nógu röskar. Hún umber heldur 

ekki að gestirnir gerist klúrir og nærgöngulir við þær í veislum, henni er í mun að allt 

gangi snuðrulaust fyrir sig.  

Þegar faðir minn verður mín var í veislusalnum bendir hann mér að koma til sín, grípur 

um hendur mínar og þrýstir þær. Hann hefur hlýjar hendur. Kunnugleg væntumþykja 

þrýstir sér fram í brjósti mínu, hún breiðist út þar til mig langar að grípa um hendur þeirra 

beggja og leggja að vanga mínum. Nú þarftu ekki lengur að horfa út í fjarskann, út yfir 

sjóndeildarhringinn, móðir mín. Þeir eru komnir heim, hugsa ég. Allur hópurinn ykkar er 

saman kominn aftur. „Þið eruð af sama blóði, ykkar skylda er að halda heit ykkar hvert 

við annað,“ sagði faðir minn þegar við vorum ósátt sem börn. Högni frændi okkar og 

fósturbróðir var ekki undanskilinn, hann er þeim ekki minna virði en við þrjú, Gunnar, 

Guðrún og Guttormur.   

„Þér er kalt,“ segir faðir minn. „Nú hefurðu gleymt þér úti og það leynir sér ekki hvar 

þú hefur haldið þig.“ Ég tíni hrosshár af ermum mínum en hann hlær. Móðir mín horfir 

hvasseyg á mig, hún vill hafa mig inni að sinna kvenlegri iðju.  

„Þú hefur hitt dóttur mína, Guðrúnu.“  Faðir minn beinir máli sínu til hvítingjans sem 

situr næstur móður minni.  

„Nei, ekki get ég sagt það, við sáumst í svip áðan þegar ég kom en það var lítið um 

kynningar enda dóttir þín upptekin af öðru.“ Hann brosir við mér og stendur síðan upp. 

„Mér er ljúft og skylt að bæta úr því,“ og hann kynnir sig með virðulegu látbragði. 

„Sigurður, sonur Sigmundar Völsungssonar. Bræður þínir fóru ekki með neitt fleipur 

þegar þeir sögðu mér að þeir ættu fagra og skörulega systur.“  

Ég fer hjá mér og segi að Gunnar og Högni séu ekki óvanir að ýkja í frásögnum sínum. 

Veit ekki hvort mér á að líka við manninn. Smjaðrið veldur mér gremju en um leið þykir 

mér hólið gott, sérstaklega það sem kemur frá bræðrum mínum. Þeirra skoðun met ég 

meira en allra annarra, að föður mínum undanskildum, en til að losna úr vandræðalegum 

aðstæðum sný ég mér að móður minni og spyr hvort ég geti fært henni eitthvað. Mér 

hnykkir við að sjá hversu þreytuleg hún er en hún bendir mér aðeins að fá mér sæti, situr 

sjálf keik og virðist fylgjast með öllu sem fram fer af sinni venjulegu athygli. 

 Ég fæ mér sæti við hlið Brynhildar, halla mér að henni og spyr hvort hún sé enn jafn 

heilluð af Fáfnisbananum eða hvort það sé Gunnar sem eigi athygli hennar núna. Hún 

svarar ekki en horfir á karlmennina við háborðið, varirnar sveigjast í brosinu sem ég er 

farin að þekkja vel eftir þetta langa vor. Brosinu sem kemur á hana þegar hún skemmtir 

sér yfir einhverju sem enginn annar áttar sig á. Aðeins Gunnar svarar augnaráði hennar 
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og mér er ekki ljóst hvort henni líkar betur eða verr að eiga ekki athygli Sigurðar líka. 

Svo tek ég eftir að Guttormur, litli bróðir minn, er meðal karlmannanna og gjóar augum 

í sífellu í áttina til okkar. Hefur hann haft þennan áhuga lengi, hugsa ég, eða er það fyrst 

í kvöld sem hann sér hvað Brynhildur er fögur?  

Það sem eftir er kvölds ræða menn um herfarir. 

„Þeir höfðu sjö skip, við aðeins sex, en Sigurður vissi að Fáfnir færi um sundið milli 

Brimeyjar og lands en ekki um ytra sundið milli eyjanna…“  

„Þegar þeir voru komnir vel inn í sundið sigldum við tveimur skipum sem hafði verið 

lagt í hvarfi við nesoddann á eftir þeim. Þá voru þeir komnir inn á mitt sundið þar sem 

það er þrengst…“  

„...lá karfinn utan í skipi Fáfnis en hann naut stærðarmunar og þó að Sigurður næði að 

fella marga stafnbúa Fáfnis, tókst þeim að höggva skipið úr tengslum. Við það seig 

nægilega mikið milli skipanna til að hann kæmist burtu.“  

Gunnar og Högni segja frá orrustu þeirra og Sigurðar við Fáfni, konung Altlanda, flótta 

hans eftir sjóorustuna við Brimey og eftirförinni bæði á sjó og landi. Sigurður segir fátt 

uns faðir minn spyr um lokaorustuna, hvernig hann hafi farið að vinna vígið að Gnitum.  

„Fáfnir,“ Sigurður dregur seiminn á þessu eina orði, þagnar svo aftur og Högni sem 

iðar í sætinum af athafnaþrá grípur tækifærið, og söguna, föstum tökum.  

„Hann komst suður með landi á tveimur skipum eftir bardagann við Brimey, fór svo 

eftir ánni eins og fært var áður og komst í virkið, bjó um sig þar með allt sitt hyski. Þar er 

eini staðurinn á stóru svæði sem mönnum er hægt um vik að gera vígi og þeir höfðu útsýni 

yfir vellina allt umhverfis. Við brugðum því á það ráð að hörfa svo langt að Fáfnir héldi 

að við hefðum gefist upp á umsátrinu en höfðum uppi njósnir nærri hálsunum. Eftir 

nokkurn tíma sáu njósnarar okkar að Fáfnir yfirgaf vígið reglulega með vel mannaðan 

flokk og reið um sveitir þar í kring. Þorpið innan virkisins er lítið og erfitt með aðdrætti, 

vatn er lítið fyrir skepnur…“  

 „Hvað um það,“ nú grípur Gunnar orðið af Högna og heldur sögunni áfram. Hann 

hefur ekki þolinmæði í bollaleggingar um erindi Fáfnis eða búfjárhaldið að Gnitum. „Við 

vorum fáliðaðir en Fáfnir með ofurefli liðs í víginu, auk þeirra manna sem komust af á 

þessum tveimur skipum hans, og það var ekki líklegt til árangurs að ráðast beint á virkið 

en Sigurði hugkvæmdist að grípa orminn glóðvolgan í einni af útrásarferðum hans. Hann 

fór því með flokkinn með sér inn í dalinn sem þeir þurftu að ríða um til að komast út á 

sléttuna. Við fórum léttvopnaðir og …“ Gunnar þagnar, lítur á Sigurð, brosir út í annað 

og segir svo „en kannski er best að Sigurður segi sjálfur frá því, hann lagði á ráðin og 

þetta var hans orusta.“ 
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Kliðurinn í salnum hljóðnar, menn eru hættir metingi um sverðsslög, axarhögg, 

útlimamissi og skip sem voru hroðin að stöfnum. Sagan sem er sögð við háborðið fangar 

huga allra.   

Sigurður situr enn þögull, virðist ekki vera sérlega áhugasamur um að taka við 

frásögninni af Gunnari, ég sé að hann kvikar augum fram eftir borðum og til dyra, rétt 

eins og hann leiti að útgönguleið. Er kempan jötunvaxna lítill söguþulur, hugsa ég og get 

ekki varist brosi við tilhugsunina um hinn frækna Sigurð Völsung á flótta undan sögunni 

af sjálfum sér. Svo hristir hann af sér hikið og segir frá hvernig hann komst að Fáfni með 

brögðum.  

„Þegar njósnarar mínir höfðu fylgst með ferðum Fáfnis um skeið fór ég sjálfur að 

kanna aðstæður. Ég sá að dalkvosin sem þeir fóru eftir á leiðinni til og frá víginu hentaði 

að mörgu leyti vel til fyrirsátar en þó var ekki hægt að komast að honum óséður með 

stóran flokk manna og erfitt að bíða þar á laun eftir að Fáfnir kæmi út. Ég ákvað því að 

senda megnið af mönnum mínum enn lengra inn í landið í þeirri von að Fáfnir yrði ekki 

eins var um sig.“  

„Og ef við næðum sjálfum höfuðorminum, yrði lítið um varnir hjá þeim sem eftir 

yrðu,“ Högni þagði sjaldnast lengi í einu en hann lætur þetta innskot nægja að sinni.  

„Ég fór með fáa en sterka bardagamenn með mér að næturlagi og við komum okkur 

fyrir á völdum stöðum. Sjálfur fór ég að dæmi dýrsins og kom mér fyrir undir hellubjargi 

við stíginn sem þeir fórum um á leið sinni til og frá virkinu. Við vorum léttbúnir til að 

komast hljóðlega, Fáfnir hafði bæði menn á njósn á hlíðarbrúnum og í varðturnum. Við 

bjuggum okkur undir að vera í fylgsnum okkar í nokkra daga en í birtingu á öðrum degi 

fór hann síðan úr víginu og með vel vopnaðan hóp með sér.“  

„Og réðust þið á hann þá?“ gríp ég fram í, í ofvæni, við Högni erum stundum lík. 

„Nei,“ hann brosir við mér og útskýrir að hann hafi talið betra að bíða þess að Fáfnir 

færi heim undir kvöldið. Þá yrði hann síður var um sig, menn hans orðnir þreyttir og vissir 

um að óvinurinn væri á bak og burt.  

Síðan lýsir hann því fyrir eftirvæntingarfullum áheyrendum hvernig þeir stukku fram 

úr fylgsnum sínum þegar hópur Fáfnis var kominn vel inn í dalinn.  

„Þegar hann reið yfir helluna sem ég beið undir, svipti ég henni frá og stökk upp undir 

hestinn sem fældist en Fáfni tókst þó að sitja hann þar til ég kom höggi á öxl hans svo að 

hann féll af baki. Hann missti við það öxina en náði að koma undir sig fótunum og bera 

fyrir sig sverðið.“  

„Sverðið kom honum ekki að miklum notum,“ segir Gunnar nú hlæjandi. „Hann hjó 

til Sigurðar sem bar af sér lagið og hjó síðan Fáfni í ósáru öxlina svo að höndina tók af. 
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Þegar menn hans sáu að foringinn var fallinn þeystu þeir á burt og í stað þess að reyna að 

halda í vígið riðu þeir á brott frá Gnitum. Bardaginn stóð svo stutt að þegar þeir menn 

sem Fáfnir skildi eftir í virkinu komu niður í dalinn til hjálpar var hann yfirstaðinn.“  

Áfram halda þeir með söguna af bardaganum að Gnitum, segja frá því hvernig þeir 

sem lifðu af mönnum Fáfnis hafi hiklaust gefið sig Sigurði á vald þegar hann bauð grið 

og hvernig þeir tæmdu hirslur Fáfnis af gulli áður en þeir héldu á brott. 

„Allt gull Fáfnis er nú eign Sigurðar og það er ekki lítið.“ Augu Högna ljóma af ákafa.  

„Auðævi Sigurðar töfðu ferð okkar hingað suður. Fáfnisgullið er margir hestburðir,“ 

segir Gunnar og rödd hans er einkennilega rám.  

Ég er hætt að leggja við hlustir og um leið og mér er fært fæ ég leyfi föður míns til að 

yfirgefa salinn í fylgd móður minnar sem er orðin náföl af þreytu og biður mig að styðja 

sig til svefnhúss. 

*** 

Ég vakna í myrkri, heyri engan umgang, ligg og stari út í myrkrið, nýt  þess að vera ein 

vakandi og rifja upp drauma mína – drauma um einkennilegan svartan og hvítan fugl, 

háfættan  með langt rautt nef. Um handleggi sem lágu þétt utan um mig og vanga sem lá 

við vanga minn. Um öldur sem gljáfruðu kyrrlátar í fyrstu en hækkuðu og stækkuðu uns 

þær  köstuðust freyðandi  alveg upp að fótum mínum.  Ég fann úðann á andliti mínu. Fann 

saltbragð og ég hallaði mér þéttar að manninum sem þrýsti vanga sínum að mínum og um 

mig fór hitastraumur.  

Þennan draum treini ég mér í myrkrinu þar til friðurinn er rofinn af margbreytilegum 

hljóðum vaknandi byggðar.  

*** 

Á næsta fulla tungli heldur Sigurður áfram en skilur eftir hluta manna sinna og mikinn 

farangur. Því er hvíslað að allt gullið sé varðveitt í geymslum föður míns og mörg augu 

loga af ákefð þegar rætt er um það. Ekki þó augu seiðkonunnar, þau verða torkennilega 

dimm og hún tuldrar í barm sér óheillaspár um að ekkert gott komi úr þeim stað. Ég hef 

ekki séð neitt af Fáfnisfjársjóðnum og finn ekki fyrir neinni löngun til þess. Umstangið 

sem fylgir þessum stóra hópi vopnaðra manna er þreytandi til lengdar og gleðin yfir 

heimsókn Brynhildar er horfin. Framkoma hennar er allt önnur en fyrr og veldur mér ama. 

Meðan faðir minn situr löngum á tali við Sigurð, situr Gunnar á tali við Brynhildi sem er 

orðin verulega hláturmild. Mér finnst eins og ég horfi á tvær gerðir af henni, þá 

hláturmildu og þá tígulegu. Önnur er í fylgd Gunnars, hin í fylgd Sigurðar. Þegar 

hvorugum þeirra er til að dreifa sést hún oft og iðulega á göngu með Guttormi og leitar 

þá álits hans á ýmsum hlutum; allt frá reiðhestum til þess hvaða skartperlur fara henni 
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best. Drengurinn er áberandi hærri í loftinu þá daga sem hann getur aðstoðað Brynhildi 

við vandamál hennar.  

Daginn áður en Sigurður fór sátu þeir óvenju lengi á tali, hann og faðir minn. Síðan 

bættist Gunnar í hópinn og morguninn eftir fylgdi Gunnar honum á leið en sneri heim um 

kvöldið. Það var á allra vitorði að fyrsti viðkomustaður Sigurðar væri á Arabergi. Hann á 

erindi við Buðla.  

„Gunnar sagði að Sigurður ætti erindi við föður minn.“ Brynhildur horfir á mig eins 

og hún búist við miklum viðbrögðum við þessum upplýsingum en ég kinka aðeins kolli 

og held áfram með spjaldvefnaðinn. Hún heldur áfram að tala, segir mér nýjar sögur af 

orrustum sem Sigurður hafi haft sigur í, vígfimi hans, hreysti og auði. Það er ekki fyrr en 

hún fer að tala um að nú sé komið að heimferð hennar að ég legg frá mér verkið og sný 

mér að henni.  

Ég virði fyrir mér þessa höfðingjadóttur sem ég hef þekkt síðan við vorum barnungar. 

Hún er yngsta barn Buðla, nærri heill mannsaldur skilur að hana og Atla, eina eftirlifandi 

soninn. Hann hef ég aldrei séð, nú finnst mér eins og ég hafi aldrei séð hana heldur. 

Ljósblá augun liggja djúpt undir dökkum brúnum, svart hárið þykkt og rennislétt. Hver 

lokkur liggur þar sem hún vill, flétturnar rakna ekki upp og lokkarnir þyrlast ekki fyrir 

augun á henni hversu mikið sem rokið er. Hárið er eitt af því fáa sem ég öfunda Brynhildi 

af, því og hvað hún á auðvelt með að heilla alla í kringum sig. Ég öfunda hana ekki af 

gömlum föður hennar sem er tugum vetra eldri en faðir minn, móðurleysinu og einverunni 

á Arabergi. Meinlegar hugsanir flögra um huga minn og samviskubitið sem fetar sig á 

eftir þeim leggur hart að mér að taka undir hjal hennar um karlmennina.  

„Sigurður er mikið konungsefni en Gunnar er ekki síðri, hann erfir ríki föður okkar og 

er nú þegar farinn að rækja skyldur sínar sem konungur.“ 

„Já, en Sigurður drap Fáfni, fékk allt hans gull og verður konungur norður frá þegar 

hann kemur heim aftur. Hann þarf ekki að bíða dauða einhvers til að fá arf.“  

Við þráttum í hálfkæringi um kosti og galla þeirra Sigurðar og Gunnars en þegar ég 

minnist á Högna hristir hún aðeins höfuðið og bendir á að hann sé ættlaus. Fer síðan að 

tala um að kannski verði Sigurður enn hjá föður hennar þegar hún kemur heim.  

„Vel verður sú kona gefin sem fær eins voldugan mann og hann.“  

Hún horfir fjarræn út undan sér, er hætt að sjá mig og ég nota tækifærið og slít talinu. 

Í huga mínum skýtur upp mynd af forláta veiðitík sem faðir minn á og fylgir honum hvert 

fótmál. Hún situr oft við hlið hans og sleikir út um þegar hann réttir henni bein.  

*** 
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„Faðir okkar vill tala við þig, líka Hrímgerður.“ Það fer hrollur um mig þegar Guttormur, 

yngsti bróðir minn, færir mér þessi skilaboð.  Okkur semur ekki sérlega vel, samskipti 

okkar hafa alltaf einkennst af gremju og óþolinmæði. Ég man fyrst eftir honum sem 

litlum, óásjálegum og vælandi reifastranga sem enginn gat þaggað niður í. Þá hef ég ekki 

verið nema tveggja vetra. Hann breyttist ekkert með aldrinum. Allan liðlangan daginn 

kvartaði hann, kveinaði og klagaði. Þegar við, þessi eldri, sáum okkur fært að laumast á 

uppáhaldsstaðinn okkar við ána eða uppi á Höfða stungum við hann hiklaust af. Ekkert 

okkar nennti að hafa hann í eftirdragi, ekki einu sinni Brynhildur þegar hún kom í sína 

árlegu heimsókn, ekki fyrr en í vor, þau voru náin síðustu dagana áður en hún fór heim.   

Mig langar til að hrinda Guttormi frá mér en læt mér nægja að banda til hans hendi. 

Ég hef ekki einu sinni þrek til að ergja mig á að hann skuli alltaf tala um móður okkar 

sem Hrímgerði. Svo kreppi ég hnefana og geng af stað til herbergja foreldra minna. Áður 

en ég geng inn um dyrnar til þeirra kyngi ég, anda djúpt, og reyni að slaka á öxlunum sem 

eru komnar upp að eyrum.    

 Meðan frjósemisguðir blessa jörðina og líf getur af sér líf, fjarar móðir mín út. Á 

sumarmánuðum hefur hún dregist saman í skorpinn og hrjáðan gamlingja, oft í móki af 

dropunum sem seiðkonan bruggar henni til að lina kvalirnar.  Eftir því sem veikindin 

ágerast á ég erfiðara með að koma nálægt henni og nú eru liðnir margir dagar frá því ég 

kom til hennar síðast.   

„Guðrún!“ segir faðir minn alvarlegur þar sem hann stendur framan við rekkju móður 

minnar.  

Hann segir ekki meira, horfir aðeins fjarrænn á mig og ég sé ekki betur en sársauki 

móður minnar hafi hremmt hann líka. Þessi andstyggilega uppdráttarsýki virðist breiðast 

út til allra sem koma nálægt henni, breiðir sig yfir okkur og klístrast við allar okkar 

hugsanir og tilfinningar. Mig langar til að hlaupa út aftur, út í gráan þokuúðann sem 

drýpur af húsunum og gróðrinum í kring, ferskur og svalandi. Sársaukaviprurnar í andliti 

móður minnar, gráfölt hörundið og kvartsár málrómurinn veldur mér sífellt klígju. 

„Okkur hefur lengi verið umhugað um að finna þér gjaforð við hæfi en hingað til hefur 

föður þínum ekki þótt neinn þeirra höfðingja sem næstir okkur eru nógu ættstórir til að 

vera þér samboðinn.“ Móðir mín þagnar, gráföl safnar hún kröftum áður en hún heldur 

áfram. „Auðvitað er það rétt hjá honum að betra sé að jafnræði ríki í hjónabandinu og  

það styrkir okkur ef þú eignast ættstóran mann.“  

Ég þegi, mér er vel ljóst að faðir minn ætlar öllum börnum sínum að treysta ættina í 

sessi, styrkja völd okkar með mægðum. Mig grunar þó að fleira en skortur á velættuðum 

biðlum valdi því að ég er enn ógefin. „Eina dóttirin og augasteinn Gjúka,“ eins og 
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föðursystir mín er vön að tuldra þegar ég kem við í seiðkofanum hjá henni. Ég geng til 

föður míns og smeygi höndinni undir handlegg hans, langar allt í einu til að blíðka hann, 

langar til að allt verði eins og var, langar að leggja höfuðið á öxl hans. Læt það ekki eftir 

mér – það hæfir ekki gjafvaxta stúlku að haga sér eins og smábarn og faðir minn bregst 

heldur ekki við nærveru minni.  

„Móður þinni er umhugað um að ganga frá því að fastna þig áður en . . .“   

„…áður en ég hverf úr þessu jarðlífi vil ég að festarmálin séu frágengin,“ botnar móðir 

mín og rís upp við dogg í rekkjunni, rauðjarpt, svitastorkið hárið laust úr fléttunum og 

breiðist eins og þvældur vængur um höfuð henni.  

Ég er ekki hissa, þetta hefur legið í loftinu um hríð og sjálf hef ég oft velt því fyrir mér 

hvaða manni ég yrði gefin. Fyrst eftir að Brynhildur kom í vor hvísluðumst við á um kosti 

og galla hinna ýmsu nágrannakonunga og sona þeirra. Hún hefur hvað eftir annað bent á 

að af þeim höfðingjum sem við þekkjum sé Atli, bróðir hennar, einna voldugastur. Í hvert 

skipti sem hún minnist á að ég verði gift þessum karlfauski, langar mig til að berja hana 

en enginn lemur Brynhildi án þess að hljóta verra af svo að ég þykist ekki heyra þegar 

hún byrjar. Guttormur tekur gjarnan undir þegar hún glósar um Atla, áður hrelldi hann 

mig oft á því að ég væri hæfilegt gjaforð handa Fáfni. Ég finn til þakklætis í garð Sigurðar 

í hvert sinn sem ég hugsa til þess drápsins á honum. Þó mér finndist aldrei trúlegt að faðir 

minn hyggði á mægðir við þá ætt læddist oft að mér örlítill uggur og kvíði við stríðni 

Guttorms.   

Nú bíð ég  milli vonar og ótta eftir niðurstöðu föður míns, ég veit að þó móður minni 

sé umhugað um að vita mig vel gefna, blandar hún sér ekki í valið á mannsefninu. Hún 

var yngri en ég er þegar hún var gefin Gjúka og þær mægðir treystu ríki föður hennar.  

„Þó svo Sigurður Sigmundsson erfi ekki ríki föður síns, stendur að honum sterk ætt 

Völsunga og hann eignaðist líka alla auðlegð Fáfnis. Síðan hefur Álfur konungur, 

stjúpfaðir hans, heitið honum miklum löndum þegar hann ákveður að setjast um kyrrt. 

Hann verður traustur höfðingi, harðfenginn vígamaður og traustur bandamaður okkar í 

norðri.“ Hann þagnar og mér finnst eins og hann vænti svars frá mér en ég hef engin svör, 

engar spurningar. Ég horfi aðeins forviða á þau til skiptis. Svo hvarflar hugurinn til 

Brynhildar.  

*** 

Ógn grípur eplið sem ég rétti að henni og það gefur mér færi á að strjúka fingrum yfir 

undurmjúka snoppuna. Þessi stóra hryssa, reiðhestur föður míns, er lítið fyrir gælur en 

leyfir mér þó að halla höfði mínu að henni meðan hún sporðrennir eplinu. Í hesthúsunum 

er loftið blandað þef af hálmi, hrossataði og korninu sem verið er að þreskja í 
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kornhlöðunni við hliðina. Ég loka augunum, anda að mér kunnuglegri lyktinni, og finn 

hlýjan háls skepnunnar bylgjast undir vanga mínum. Í stutta stund erum við aðeins tvær í 

öllum heiminum en svo er kyrrðin rofin af hófadyn og hávaða.  

Raddir Gunnars og Högna, og mjúkan málróm Sigurðar, greini ég frá skvaldrinu sem 

fylgir gestakomunni en í stað þess að hlaupa út og fagna þeim eins og áður, flý ég í skjóli 

húsanna. Forða mér gegnum skóginn og niður að ánni. Undan slútandi greinum 

grátvíðisins sé ég út yfir grænt undirlendið og sefið við árbakkann, hlusta á hægan 

árniðinn og fylgist með íkorna sem skondrast um milli greina.  

Þar finnur hann mig rétt áður en sólin sígur niður á bak við hæðirnar og litar 

vesturhimininn logarauðan. Í austrinu rísa háir, dökkir skýjabakkar og skógarjaðarinn 

varpar bláleitum skugga á sefið.  

„Hvað flýrð þú, Guðrún?“ spyr hann hljóðlega. Ég svara ekki.  

„Gjúki er búinn að ræða við þig festarmálin,“ heldur hann áfram.  „Er þér þetta á móti 

skapi?“ 

„Mitt álit skiptir ekki máli, fyrirkomulagið er hagkvæmt á báða bóga og …“ Í raun er 

mér ekkert á móti skapi að vera gefin Sigurði, hann er skárri kostur en Atli og ég gladdist 

þegar ég frétti að hann hefði gengið frá Fáfni, þá þurfti ég ekki að óttast að alvara væri í 

skensinu um það hjónaband. Innst inni er ég honum þakklát fyrir það. Samt er einhver 

hluti af mér sem hatar Fáfnisbanann, þennan vel liðna, hrausta og hugrakka festarmann 

minn, nýja manninn í þrenningunni, fóstbróðir Gunnars og Högna, þriðju stjörnuna í 

Vetrarþríhyrningnum. Ég veit að ég get ekki snúið mér að vopnaburði og hernaði, fyrir 

því eru engin dæmi að kona geri slíkt, hvað sem líður gömlum sögum af valkyrjum og 

vígakonum. Leikir okkar Gunnars og Högna frá því í barnæsku eru liðnir. Nú fara Gunnar, 

Högni og Guðrún ekki út til leika, þeir Gunnar, Högni og Sigurður fara í hernað. Móðir 

mín þarf ekki lengur að hafa áhyggjur af ókvenlegri iðju minni með þeim bræðrum og 

tilhugsunin tendrar aftur reiðina sem býr um sig í hnakkagrófinni. Hvernig sem hún nú 

fer að því að kvikna þar, hugsa ég. Man svo að fyrr en varir rennur upp sá dagur að móðir 

mín þarf ekki að hafa áhyggjur af neinu lengur og samviskubitið slær í mig krepptri 

klónni.  

„Móðir mín…“ hrekkur út úr mér og ég sný mér frá Sigurði og horfi út yfir ána.  

Hann kemur upp að hlið mér og leggur höndina á öxl mína.  

„Já,“ segir hann. Nú hughreystir nærvera hans mig og huggunin úthýsir reiðinni þó 

samviskubitið haldi enn blóðugri klónni í brjóstinu.  

Við stöndum hlið við hlið og horfum austur yfir ána og sefið sem bylgjast seiðandi og 

einkennilega blágrænt undir stálgráum himninum.  
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„Grasið bylgjast eins og öldurnar á sjónum.“ 

„Segðu mér frá hafinu,“ bið ég.  

„Hafið. Hvað viltu vita um hafið?“  

„Allt,“ segi ég. „Litinn, lyktina, hljóðið. Bragðið.“ 

Hann bendir út yfir hávaxinn gróðurinn sem liggur niður að ánni. 

 “Blágrænt sefið minnir á úthafið þegar það bylgjast í blækyrru veðri, knúið áfram 

undan sjálfu sér og sínum eigin þungu hugsunum, rétt eins og ung stúlka sem ég þekki.“  

„Hafið hugsar ekki.“  

„Ertu viss?“ Hann brosir örlítið út í annað munnvikið. Kannski er hann að hæðast að 

mér, kannski brosir hann við endurminningunni um hafið. Ég er ekki viss og svara engu.  

„Ef til vill rís það og hnígur undan hreyfingum Miðgarðsormsins sem liggur eins og 

gjörð um öll lönd eins og miðja jarðar. Það hlýtur að vera sárt að bíta í endann á sjálfum 

sér til að loka hringnum og því æsist hafið þegar hann kippist við af sársauka. Þá er það 

órólegt og blágrænar öldurnar rísa hátt upp af haffletinum svo yfirborðið verður allt eitt 

æðandi öldurót með rjúkandi hvítfextum földum og stormurinn sviptir hvítu löðrinu af 

öldutoppunum og lemur því eftir sjónum svo það er líkt og freyðandi gufa eins langt og 

augað eygir.“  

„Í hvassviðri eru stórar öldur á Trönuvatni, stundum hvítfaldaðar.“  

„Já, hugsaðu þér þær öldur á stærð við hús og endalaust haf hvert sem litið er, engin 

landsýn, aðeins sjór allt um kring, það er hafið.“  

Hrollur læðist að mér og ég skelf.  

„Er þér kalt?“ segir hann og leggur handlegginn yfir herðar mér svo ég finn ylinn frá 

honum. Ég hristi höfuðið.  

„Hryllir þig við hafinu? Það er ekki alltaf svona ofsafengið – þegar storminn lægir 

verður sjórinn lygn og ljúfur við menn og skip, rís og hnígur í friðsæld eins og hann andi 

hægum djúpum andardrætti – blá endalaus víðáttan.“ 

Meðan sólin gengur undir heldur hann áfram að segja mér frá sjónum, bæði úthafinu 

og löndunum sem það umlykur. Margvíslegum litum þess í logni og stormi, saltbragði og 

verunum sem lifa í því og við strendur þess. Frá Kólgu, Blóðughöddu og öðrum dætrum 

guðanna Ægis og Ránar og öllum margbreytileika hafsins og frásögn hans er seiðandi. 

Hann á auðvelt með að tala um annað en sjálfan sig, hugsa ég og brosi.  

„Við sólarlag og sólarupprás fer Blóðughadda um út við sjóndeildarhring og litar sæinn 

rauðan, rétt eins og sólin himininn. Langar þig að sjá hafið, Guðrún? Ég skal sýna þér 

það. Þegar við förum norður til Álfs og Hjördísar móður minnar förum við sjóleiðina. Ég 

veit að þið eigið skap saman, þú og hafið.“  
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Við, Guðrún og Sigurður. Ég velti þessari tvenningu fyrir mér og máta orðin á tungu 

án þess að þora að segja þau upphátt. Sigurður Fáfnisbani Sigmundsson og Guðrún 

Gjúkadóttir.   

„Þú færð að standa við það loforð!“ Allt í einu er mér orðið léttara um geð og ég hlæ 

upp í myrkrið sem lagt er af stað  inn á austurhimininn. Hleyp svo af stað heim – lít um 

öxl til að sjá hvort hann fylgi mér ekki. Mér geðjast vel að tilhugsuninni um samfylgd 

hans í gegnum rökkvaðan skóginn þar sem hrafnar fljúga um rétt yfir trjátoppunum í leit 

að æti.  

Rétt við virkishliðið staðnæmist ég utan sjónmáls varðanna, mig langar ekki inn í 

dapurleikann sem bíður innan veggja heimilisins. Sigurður staðnæmist líka þétt við hlið 

mér og horfir þögull á vegginn sem umlykur hús Gjúkunga.  

„Þú veist, Guðrún, að fáir konungar búa í veglegri híbýlum en Gjúki. Það verður erfitt 

að bjóða þér eins glæsilegt heimili og það sem þú hefur alist upp í, eða sama atlæti,“ bætir 

hann við.  

Ég lít spyrjandi á hann. „Nei, ég hafði ekki áttað mig á að við byggjum við meiri 

glæsimennsku en aðrir. Og ég ætla að vona að ég kunni að meta aðra hluti en auðlegð og 

íburð. Mér finnst liggja í orðum þínum að ég búi við eftirlæti.“  

„Það voru þín orð en ekki mín,“ svarar hann og enn leggur hann handlegg um herðar 

mér. Snýr mér svo að sér og grípur báðum höndum um andlit mitt, beygir sig niður og 

leggur vanga sinn að mínum. Mér finnst snertingin notaleg, stend kyrr og nýt þess að 

finna ylinn frá honum. Varir hans strjúkast blíðlega eftir kinn minni og einkennilegur 

titringur  breiðist út eins og skógareldur frá eyra niður í nára þegar hann gælir með 

vörunum við eyrnasnepil minn. Tilfinningin er hvorttveggja í senn ljúf og ógeðfelld og 

ég slít mig frá honum.  

„Hættu, þetta er ekki við hæfi,“ nú hertekur reiðin aftur huga minn.  

„Ekki einu sinni þegar fólk er fastnað?“ segir hann hlæjandi.  

„Nei, ekki einu sinni þá,“ svara ég. „Ekki halda að ég falli fyrir sömu brögðunum og 

Brynhildur. Varla hugsar hún hlýlega til þín núna þegar þú hefur svikið hana,“ hreyti ég 

svo út úr mér og legg af stað inn en hann grípur í handlegg minn.  

 „Brynhildi hét ég engu, hvað sem rógtungur segja.“ 

„Sú tungan er í munni Brynhildar sjálfrar, hún sagði mér undan og ofan af samskiptum 

ykkar áður en hún fór.“ 

„Brynhildur er ósnert af mínum völdum og hvorki henni né öðrum hef ég lofað að eiga 

hana.“ Hann lítur niður að mér og móbrúnir flekkirnir í grænum augunum eru eins og 

dökkt moldarflag í mjúkum skógarbotni og ég finn að þessi augu segja satt.  Staðreyndir 
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Brynhildar breytast frá degi til dags, Sigurð hef ég aftur á móti aldrei staðið að því að 

verða margsaga.  

„Hverju ég trúi er ef til vill ekki það sem öllu máli skiptir, Brynhildur er vís með að 

koma og ganga eftir því að þú efnir heitið, hvort sem þú gafst það eða hún bjó það til sjálf. 

Þá þekki ég hana illa ef hún vill verða af gjaforði við þig.“  

 „Þú talar eins og þú vitir ekki hvað er að gerast í fjölskyldu þinni, Guðrún. Ertu hætt 

að tala við þína nánustu og veist ekki hvað þeir ætlast fyrir?“ 

Mér hnykkir við, Sigurður lætur eins og eitthvað mikið sé í vændum, eitthvað sem 

hann er hneykslaður á að ég viti ekki um. Ég get ekki hugsað mér að opinbera fáfræði 

mína og forða mér inn.  

Allt kvöldið hugsa ég um orð hans og nú fylgist ég af áhuga með því sem er að gerast 

í kringum mig. Ég horfi og hlusta á bræður mína, meira að segja Guttormur fær sinn 

skammt af athygli en ég sé ekki betur en hann sé enn sami önugi strákbjáninn og hann 

hefur verið frá því ég man fyrst eftir honum. Hvað Gunnar og Högna varðar merki ég 

ekki að neitt sé öðruvísi en vanalega en þó get ég ekki talað við þá. Við höfum ekki lengur 

neitt að tala um, innileikinn er horfinn og þrúgandi vitneskjan um þjáningar móður okkar 

vomir yfir öllum okkar samskiptum. Þó forðumst við að minnast á þær. 

Vangaveltur um hvað búi undir orðum Sigurðar halda fyrir mér vöku um nóttina og 

loksins þegar ég sofna er svefninn óvær og draumar mínir fullir af óhug og depurð. 

Risastórt ormshöfuð rís upp úr Trönuvatni, hvæsir og spýr eitri í átt til mín þar sem ég 

stend á vatnsbakkanum. Eldingar og þrumur kastast milli svartra skýja og hamar 

þrumuguðsins sveiflar eldingum niður í trén allt í kringum mig.  

Ég vakna þreyttari en þegar ég gekk til hvílu en hef samt talið í mig kjark til að ræða 

við föður minn og spyrja út í væntanlega atburðir. Þó ég hafi forðast hann eins og aðra 

þessa sumarmánuði, á ég ekki annarra kosta völ og við fyrsta tækifæri fer ég og leita hann 

uppi.  

Úti er hlýr síðsumardagur, korntíð er í hámarki og bændur og þrælar þeirra er önnum 

kafnir við að þreskja og sinna uppskerustörfum.  

Föður minn finn ég nálægt laukgarði seiðkonunnar, systur hans. Hann gengur álútur í 

átt að skemmu hennar, ég veit erindi hans og um mig fer ónotahrollur. Þegar við mætumst, 

feðginin, staðnæmist hann og horfir fjarhuga fram hjá mér upp að kastalanum á hæðinni.  

 „Móðir þín þarf eitthvað til að sofa af.“  

„Og til að stilla verkina, ég skal fara,“ segi ég en hann heldur áfram án þess að líta á 

mig og ég efast um að hann hafi heyrt hvað ég sagði. Rödd í höfði mínu ávarpar mig 
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hæðnislega og bendir mér á að föður mínum detti ekki í hug að fá mig til að sinna og líkna 

móður minni, uppáhaldið hans hefur sennilega fallið í áliti undanfarið.  

„Ekkert undarlegt við það, ekki hefur ræktarseminni verið fyrir að fara,“ segir röddin 

og ég skipa henni að þegja. Hvað sem öllu öðru líður þarf ég að fá upplýsingar hjá föður 

mínum og ég fylgi honum niður að skemmunni.   

Ég er í vandræðum með að koma orðum að því sem ég vil segja, mér er óljúft að 

opinbera vanþekkingu mína og það skeytingarleysi sem ég hef sýnt mínum nánustu í 

sumar. Orðin bögglast klunnaleg upp í mér en að lokum tekst mér að stynja upp 

spurningu. 

„Hvað er að gerast hér sem ég veit ekki en á að vita?“ 

„Hvað meinarðu, barn, og hvernig í ósköpunum á ég að vita hvað þú veist og hvað 

ekki?“ 

„Ef ég veit ekki neitt, þá veistu hvað ég veit og veit ekki,“ þráast ég við. „Sigurður gaf 

eitthvað í skyn um Brynhildi.“  

Án þess að stoppa segir faðir minn mér fréttirnar af væntanlegu brúðkaupi sem á að 

vera á undan mínu eigin, strax núna í vetrarbyrjun. Hvernig gat þetta farið fram hjá mér? 

„Hefur ekki flest farið fram hjá þér annað en þú sjálf?“ hvíslar röddin í höfði mínu og mig 

langar að berja hana. Hugleiði stutta stund að fara og berja höfðinu við næstu veggstoð 

og athuga hvort ég geti ekki gefið henni rothögg með því.  

 „Gunnar hefur lengi haft hug á Brynhildi og ferð Sigurðar til Buðla snemmsumars var 

farin til að leita ráðahags við hana fyrir Gunnars hönd.“ Þegar  faðir minn talar hlusta 

menn, jafnvel röddin í höfði mér virðir hann meira en svo að hún grípi fram í. „Við 

fengum ekki afdráttarlaust svar þá. Reyndar barst það ekki fyrr en nýlega. Einn af 

mönnum mínum rak erindi fyrir mig austur á Hænisvöllum og flutti í leiðinni Buðla og 

dóttur hans boð í brúðkaup ykkar Sigurðar. Hann bar boð til baka um jáyrði Buðla en það 

skilyrði var sett að brúðkaupið yrði haldið ekki síðar en í vetrarbyrjun.“  

 „Brynhildur og Gunnar bróðir minn og brúðkaup innan fáeinna vikna! Hvers vegna 

sagði enginn mér frá því og hvað með brúðkaupsundirbúning? Hér er ekkert meira um að 

vera en venjulega.“  

„Brúðkaupið verður haldið austur á Arabergi. Ósk um það kom frá Buðla og ég var 

því samþykkur. Við erum ekki í veisluskapi eins og málum er háttað og aðeins guðirnir 

vita hvernig ástandið verður í vetrarbyrjun. Hvers vegna þér var ekki sagt neitt? Til þess 

hefði nú þurft að vera hægt að ná tali af þér, góða mín!“ 

Mér er orða vant, í huga mínum þyrlast um myndir frá heimsóknum mínum að 

Arabergi. Af dökku, risastóru borgarhliðinu sem yfirgnæfir flestar byggingar í kring og 
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Brynhildi sem rigsar um hnakkakert og stolt, stundum rauðeygð og þögul, þess á milli 

syngjandi kát; en alltaf fögur. Ég rifja upp ummæli hennar um völd og ættgöfgi og 

ríkidæmi Sigurðar. Skyldi henni vera þessi ráðahagur að skapi? Hún gaf greinilega í skyn 

að erindi Sigurðar til Buðla væri fyrir hann sjálfan. Eða gerði hún það ekki? Eftir á finnst 

mér eins og hún hafi alltaf talað í hálfkveðnum vísum, í gátum.  

Ég vík frá föður mínum þegar hann beygir sig og gengur inn um dyrnar á húsi 

seiðkonunnar. Hann hefur greinilega gefið til kynna að aðstoðar minnar er ekki óskað og 

ég forða mér frá öllu saman. Uppi á Höfða leggst ég niður í grasið, loka augunum og held 

flóttanum áfram.  

Ég grúfi mig niður í grasið, há stráin bærast yfir höfði mér, gaukurinn kallar í fjarlægð 

og býfluga suðar látlaust á eirðarlausu sveimi. Svo heyrist reiðileg rödd hrópa og ég 

stekk upp og hleyp fram á klettana þar sem bræður mínir stóðu báðir fyrir stundu. Nú 

stendur Gunnar þar einn og horfir niður í grænbrúna ána þar sem hún streymir neðan 

við Höfða, lygn, en djúp, undir klettunum. Svo stekkur hann á eftir Högna. 

Með blóðbragð í munninum klifra ég niður eftir klettunum og næ tímanlega niður að 

ánni til að sjá Gunnar krafla sig upp á klettasyllu, hann heldur dauðahaldi í hálsmál 

Högna og ég reyni að hjálpa honum við að draga hann upp. Högni hóstar vatni, skyrpir 

og ælir, en um leið og hann nær andanum byrjar hann að hlæja. „Eins gott að þú flýtur 

betur en ég,“ segir hann við Gunnar. „Eigum við að koma aðra ferð?“  

„Já, þegar þú hefur lært að synda, fíflið þitt,“ svo hlæja þeir báðir. Ég hlæ líka þó ég 

skilji ekki alveg hvað er svona sniðugt en þegar Högni hlær hlæja allir. Annað er ekki 

hægt.  

„Mig langar líka til að læra að synda,“ segi ég þegar hláturinn þagnar.  

„Þú getur það,“ segir Gunnar og lyftir mér upp á háhest. „Þú stekkur bara út í eins 

og Högni og æfir þig að synda.“  

Ég horfi niður í djúpið og mig svimar. Samt heimta ég að Gunnar setji mig niður, geng 

svo fram á fremstu brún og bý mig undir að stökkva.  

„Þið verðið að hjálpa mér upp úr,“ segi ég og lít um öxl, upp til bræðra minna sem 

standa sposkir á svip og horfa á mig.  

„Ég skal draga þig upp,“ segir Högni, en ég hristi höfuðið. 

„Gunnar bjargar mér,“ svo stekk ég.  

*** 

Hvern morgun vef ég mig þétt inn í brekánin, anda að mér lyktinni af honum sem er fjarri 

og bið þess að sólin flýti gangi sínum yfir himininn. Hún neitar mér sífellt um það, gengur 

aðeins sinn venjubundna hægagang og dagarnir silast áfram. Hvern dag horfi ég 
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óþreyjufull í suðurátt og bíð þess að tíminn líði. Ef augnaráð mitt væri máttugra, træði 

það langa og breiða geil í skóginn í stað þeirrar mjóu ræmu sem vegurinn liggur eftir í 

trjáþykkninu. Hann skríður í hlykkjum fram hjá mýrum, tjörnum, ásum og kvosum, allt 

frá engjunum utan við virkisvegginn í suðurátt þar sem hann sameinast öðrum slóðum í 

breiðum vegi sem liggur alveg suður að þingstað Gjúka.  

Þingi er lokið um sumarsólstöður og nokkrum dögum síðar eru þeir vanir að koma 

heim. Farangur okkar er tilbúinn, heimanfylgja mín frágengin í kistum, hestarnir bíða í 

gerðinu. Þeir þrælar sem eiga að fylgja okkur bíða líka fararinnar og menn Sigurðar hafa 

margsinnis farið yfir búnað sinn. Ég sé óþreyjuna í augum þeirra meðan þeir gljábrýna 

vopnin dag eftir dag. Við viljum öll komast af stað. Sum okkar þrá að komast heim aftur 

eftir langa fjarveru, önnur eru óþreyjufull að komast úr þrúgandi andrúmslofti 

heimahaganna og sjá ný og ókunn heimkynni. 

Gunnar, bróðir minn, kom heim með brúði sína rétt í þann mund sem móðir mín yfirgaf 

okkur og þjáningar sínar. Heimkoma hjónanna og fylgdarliðs þeirra féll í skuggann af 

umstanginu sem fylgir andláti og hinstu kveðjum og í þungbúnum heimi föður okkar var 

lítið pláss fyrir þennan elsta son og hamingju hans. Hugur Brynhildar var ekki eins 

augljós, þennan fyrri vetur virtist hún þó yfirleitt sátt, tók fullan þátt í undirbúningi 

bálfarar og erfidrykkju móður minnar og meðan faðir minn dró sig sífellt meira í hlé í 

daglegum störfum, axlaði Gunnar æ meiri ábyrgð. Þegnar Gjúka treystu á úrlausn 

Gunnars þegar bjátaði á og greiddu honum skatta möglunarlaust. Brynhildur var honum 

stoð í öllu sem hann tókst á við og kom vel fyrir sem drottning Gunnars konungs 

Gjúkasonar, allan þennan vetur.  

Vorið eftir að ég hitti Sigurð Fáfnisbana Sigmundsson fyrst kom hann aftur eftir 

veturlanga fjarveru. Brúðkaupið skyldi haldið í lok vormánaðar og undirbúningur var í 

fullum gangi þegar Sigurður birtist með miklu fylgdarliði, ekki öllum að óvörum en þó 

fyrr en við væntum hans. Eftirvæntingin flýtti ferðum hans, sagði hann lágróma eitt sinn 

þegar við hittumst stutta stund tvö ein og nú var mér hvíslið ekki óljúft.   

Í þetta skipti átti Sigurður athygli mína, ekki óskipta þó, gæðingurinn hans, Grani, 

fangaði enn hug minn enda ber hann enn af öllum hestum sem ég hef séð. Nú hugsaði ég 

samt líka til þess með stolti að eigandi hans bæri af öðrum mönnum og það leyndi sér 

ekki á föruneyti hans að hér var enginn smákonungur á ferð. 

Undirbúningur brúðkaupsins var öllum kærkomið tækifæri til að gleðjast eftir þungan 

sorgarvetur og þegar hversdagslífið tók aftur, við ríkti áfram léttleiki og ánægja yfir 

öllum, fyrst um sinn.   
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Ég vænti þess að við Sigurður færum strax norður til heimkynna hans að brúðkaupi 

loknu en Gunnar og faðir minn höfðu áhyggjur af átökum við Franka sem voru í óða önn 

að leggja undir sig löndin vestan og sunnan við okkur. Sigurður ákvað því að vera um 

kyrrt þetta sumar og annan vetur og leggja þeim lið. Eigur hans voru tryggilega geymdar 

í hirslum Gjúka og ekkert lá á að fara heim. „Hafið fer ekkert, Guðrún.“  

Brynhildur, drottningin tígulega sem tók sér svo afdráttarlausa stöðu við hlið 

eiginmanns síns um veturinn, tók örum breytingum þetta sumar. Hún var ýmist ofsakát 

eða það togaðist ekki upp úr henni orð. Henni lá sjaldan gott orð til nokkurs manns lengur 

og einkanlega varð Sigurður fyrir glósum hennar, hæðnislegum og niðrandi 

athugasemdum sem þó voru oftast bornar svo hárfínt fram að hún gat sett upp 

sakleysissvip, hlegið og sakað mig um misskilning þegar ég gekk á hana til að vita hverju 

þetta sætti. Fljótlega sá ég að best væri að fara að dæmi Sigurðar og leiða hana hjá mér 

eftir mætti. Ég forðaðist því að vera í sömu herbergjum og hún nema nauðsyn bæri til og 

stóð mig að því að forða mér fyrir horn með kvíðahnút í maganum ef ég heyrði málróm 

hennar. Gunnar varð sífellt fálátari við mig, systur sína, og Sigurð fóstbróður sinn en 

Högni sveiflaðist milli okkar ráðvilltur. Ég sá það á svip hans ef hann talaði við Sigurð 

að hann hafði vara á sér og sleit samræðum umsvifalítið ef Gunnar nálgaðist. Guttormur 

aftur á móti blómstraði þennan vetur, óx upp úr barnaskæðunum, æfði vígfimi daglega en 

á kvöldin mátti gjarnan sjá hann á tali við Brynhildi. 

Kvöldin og næturnar eru mitt athvarf frá þrúgandi andrúmslofti daganna. Þegar við 

Sigurður erum tvö saman, hverfur lamandi kvíðinn og heimurinn hverfist um okkur tvö. 

Einu ánægjulegu endurminningar mínar um þennan síðasta vetur eru frá samverustundum 

okkar Sigurðar. Enn er hann lítið fyrir að segja sögur af sjálfum sér en segir mér af 

heimahögum sínum og ættmennum. Frá vetrunum sem eru bæði kaldari og lengri en hér 

suður frá, frá löndunum enn lengra í norðri þar sem snarbrött snæviþakin fjöllin klóra 

hvössum tindum í himininn og sjórinn með framandlegum fuglum og fiskum umlykur 

eyjar og sker. Ég bíð þess í ofvæni að komast úr löndum Gjúka norður þangað sem hafið 

sést frá hverju hæðardragi. 

 

Enn stend ég úti og horfi til suðurs þegar hópur manna kemur þeysandi inn um hliðið svo 

dunar undir hófum. Aðeins tveir reiðmenn halda áfram upp brekkuna og heim á hlaðið 

þar sem ég stend og bíð í ofvæni. Hver dagur hefur verið öðrum lengri þessar síðustu 

vikur og nú virðist biðinni vera lokið.  

Högni kemur til mín þar sem ég stend en Gunnar bíður álengdar. Út undan mér sé ég  

Brynhildi bregða fyrir í dyragættinni en hún kemur ekki út. Högni stendur kyrr við hlið 
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hestsins og strýkur svitastorkinn makka hans. Því ríða þeir svona? hugsa ég, þetta er ekki 

hægt að bjóða hrossunum, höfðu þeir ekki þrjá til reiðar? Hugur minn reynir að henda 

reiður á ótal smáatriðum í umhverfinu. Ég forðast að taka eftir uggnum sem flöktir í 

dyraopi hugans, rétt eins og litklæði Brynhildar flögra í gættinni að baki mér.  

„Þú ert nærri búinn að sprengja hrossið. Hvers vegna ríðið þið svona, og hvar er 

Sigurður?“ spyr ég, geng lengra út á hlaðið og skyggnist niður að hliðinu og 

húsaþyrpingunni innan við það. Þar sé ég ekki þann sem ég vonast eftir og ég lít út yfir 

sveitina utan við virkisvegginn. Lág hús bændanna liggja friðsæl að sjá á björtum degi en 

ekkert er í sjónmáli sem minnir á manninn minn. Hvorki Sigurður eða Guttormur eru með 

þeim, hugsa ég, og uggur minn vex svo að ég geti ekki lengur kæft hann niður.  

„Hann er veginn, liggur höggvinn fyrir handan Svartás.“  

Hefur Sigurður nú vegið Guttorm? Þó Guttormur sé óalandi og óferjandi er hann bróðir 

minn og frá því ég man eftir mér hefur faðir minn klifað á:  „Sama blóð, sömu heit, sama 

skylda.“  Næstu orð Högna færa mér sannleika sem ég á þrátt fyrir allt ekki von á. 

„Guttormur vó Sigurð, hann er nú úlfafæða suður í Valaskógi.“ 

Langa stund stöndum við og horfumst í augu, við Högni. Á bak við mig Brynhildur, 

að baki hans Gunnar.  

„Vó Guttormur Sigurð!“ segi ég af þunga og hugur minn leitar að mistökum í fréttinni. 

Litli bróðir minn sem fyrir svo stuttu skipti trésverðinu út fyrir bitvopn, væri hann fær um 

að vega vígamann eins og Sigurð? „Hvernig? Hvar voruð þið? Sigurður er eiðbróðir 

ykkar! Hví létuð þið það gerast?“ nú beini ég máli mínu til Gunnars líka. „Hvar er 

Guttormur?“ 

„Hann var fóstbróðir okkar, ekki Guttorms, og við erum ekki banamenn hans, hvorki 

ég eða Gunnar. Við höfum ekki svikið eiða okkar“ svarar Högni. „Þó hikaði Sigurður 

ekki við að gerast eiðrofi og svíkja Gunnar.“  

„Sigurður hefur aldrei svikið eiða sína, því færðu mig aldrei til að trúa.“ 

Nú blandar Gunnar sér í samtalið: „Sigurði var fullkunnugt um hug minn til Brynhildar 

og bauðst til að tala máli mínu við Buðla þegar hann fór héðan en þá þegar hafði hann 

notað tímann hér til að véla Brynhildi.“  

„Fyrir tveimur vetrum kvæntist þú Brynhildi og ertu fyrst að átta þig á því nú að hún 

hafi tekið annan mann á undan þér, Gunnar? Slíkt ætti ekki að leynast nokkrum manni á 

brúðkaupsnóttinni. Og þess er ég fullviss að Sigurður kom hvergi nærri.“ 

„Ýmsu er hægt að leyna og véla um við menn, ekki síst þegar vel er veitt í veislum en 

Brynhildur trúði Guttormi fyrir þessu í vetur. Hann vildi koma fram hefndum fyrir hana 

og mig,“ svarar Gunnar.  
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Að baki mér heyrðist undarlegt sambland af hlátri og ekka úr einum og sama hálsi.  

„Nú þykir mér Guttormur hafa unnið þrekvirki, en hann hefur ráðið orð mín eins og 

honum sjálfum líkaði. Þetta hef ég aldrei sagt honum. Hitt er annað mál að Sigurði hefði 

ekki verið það á móti skapi, hvorki í fyrra skiptið sem við vorum samtíða hér, eða síðar.  

Eftir að við hittumst fyrst var hugur hans til mín  svo mikill að hann hefði aldrei svikið 

mig, nema fyrir það að þið villtuð  um fyrir honum og sjálfsagt hefur seiðkonan bruggað 

honum gleymskuráð.“ 

„Brynhildur! Ekki veit ég hvort þú trúir sjálf orðum þínum en ég veit að Sigurður lagði 

ekki hug á þig, það var aldrei þitt nafn sem hann hvíslaði undir rekkjuvoðunum. Hvorki í 

svefni né vöku. Ekki kæmi mér þó á óvart að þú hafir mismælt þig við þinn mann því 

Sigurð vildirðu alltaf. Þú ert betur gift en þú átt skilið því Gunnar var þér aldrei nema 

næstbesti kosturinn. Þú sagðir mér það sjálf að æðstur konunga væri Sigurður og hann 

hefðir þú ætlað þér að eiga.“ 

„Og mig vildi Sigurður eiga. Þegar ég sagði honum að skilnaði að hugarangur mitt 

væri svo mikið að ég tæki nú dauðann fram yfir lífið, sagðist hann frekar vilja segja skilið 

við þig, Guðrún, en ég dæi.“  

„Því trúi ég ekki, Brynhildur, en skapofsi þinn og geðríki er svo mikið að það getur 

villt þér bæði sýn og heyrn í öllum málum og ekki kæmi mér á óvart þó gullþorsti stjórnaði 

líka gerðum þínum.“  

 Brynhildur svarar engu og hlátur hennar bergmálar milli veggja meðan hún hörfar 

aftur inn úr dyrunum. Gunnar horfir á eftir henni, augun eins og í veiðitík föður míns 

þegar hvolpum hennar var drekkt nýgotnum, og hann skilur hest sinn eftir í reiðileysi á 

hlaðinu og hraðar sér á eftir henni. Við Högni stöndum ein eftir og horfumst í augu eins 

og við gerðum í barnaleikjum okkar þegar hvorugt mátti verða fyrri til að líta undan.  

Loksins hefur hugur minn meðtekið atburði og reiðin sem bjó um sig undir samræðum 

okkar Brynhildar heltekur mig af svo miklu afli að ég hrasa við. Síðan eys ég bölbænum 

yfir þennan fósturbróður minn sem hefur verið mér svo kær frá því fyrst hann kom til 

okkar. Ég óska honum þess að hjarta hans verði slitið úr honum lifandi, að hrafnar, ernir 

og úlfar skipti á milli sín hverjum líkamshluta hans og maðkar éti hold hans áður en hann 

gefur upp öndina. 

„Það mun varla lina harma þína eða bræði, Guðrún, þó hrafnar slíti hjarta mitt, farðu 

sparlega með óskir þínar og nú væri þér nær að láta sækja lík bónda þíns og búa honum 

bálför,“ og Högni snýr sér frá mér og gengur lotinn niður frá kastalanum með hest sinn í 

taumi.  
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Reiðin knýr mig áfram, niður hæðina, út um hliðið og yfir í skóginn þar sem hrafnar 

hoppa um í trjátoppunum yfir blóðugu líki sem liggur með andlitið ofan í svörðinn. Það 

er gott, hugsa ég, þá hafa þeir ekki náð til augnanna. Ég skelf við tilhugsunina um gráðug 

varganefin höggva og kraka í augun sem bera lit skógarmosans, með sínum mjúku 

voðbrúnu flekkjum. Einu sinni hélt ég að augu hans væru blá, eins og skýlaus 

vorhiminninn, en þar skjátlaðist mér og nú þegar menn hans snúa líkinu við, stara þessi 

augu ósjáandi upp í trjálimið yfir okkur. Reiðin er hætt að halda á mér hita og kuldinn 

nístir svo ég skelf. „Er þér kalt, Guðrún?“ sagði hann við mig annars staðar í þessum sama 

skógi og lagði handlegginn yfir herðar mér til að stöðva kuldaskjálftann. Þá fann ég í 

fyrsta sinn ylinn frá honum.  

Grani stendur hreyfingarlaus yfir föllnum húsbónda sínum sem í dauðanum heldur 

föstu taki um tauminn. Þegar þeir losa hann úr krepptri hendinni geng ég að dýrinu og 

hjúfra mig upp að hlýjum hálsinum. Finn þyt blóðsins undir vanga mínum, finn hvernig 

vöðvarnir bylgjast þegar hann drúpir höfði svo flipinn nemur við jörð.  

„Þú veist að hann er allur,“ hvísla ég í eyra hestsins. „Þeir hafa hrifsað hann frá okkur 

og ég veit að þú syrgir hann líka. Betur að við mættum bæði fylgja honum, að vargarnir 

hefðu unnt okkur þess.“ Svo legg ég höndina á kviðinn og hugsa um hvers vegna ég geti 

ekki fylgt Sigurði, get ekki gengið á bálið með honum, og þegar reiðin víkur tekur 

gráturinn við, hann hremmir mig og heldur jafn föstum tökum og bræðin áður.  

Það er ekki fyrr en þeir búast til að leggja líkið upp á hest og reiða það heim að ég reisi 

mig upp frá hálsi Grana og þurrka tárin. Ég heiti því að þau verði mín síðustu.  

„Sigurður fer síðasta spölinn á sínum eigin hesti. Leggið líkið upp á hann,“ og ég teymi 

undir manninum mínum síðasta áfangann í ferð hans heim af sumarþingi. Sá áfangi liggur 

ekki heim á hlað Gjúka, til þeirra sem sviku hann og mig í tryggðum. Ég og þeir trúu 

menn hans sem fylgdu mér að sækja líkið búum honum bálför fjarri eiðrofunum, bræðrum 

mínum. 

Meðan hrafnarnir hnita hringi yfir skóginum og safna fréttum til að færa 

hrafnaguðnum, stígur reykurinn af logandi eldivið og kaldstirðnuðum líkama í átt til 

Valhallar. Valur steypir sér niður í gegnum hrafnamergðina. „Taktu við honum Freyja,“ 

hvísla ég og augu mín fylgja fuglinum sem fylgir reyknum í átt til himins. „Hjá þér er 

hann best kominn, veittu honum allt það sem ég ætlaði að gefa honum á langri ævi.“ 

 

*** 

Þegar Dagur ríður út af himni til vesturs og systir hans færist inn yfir austurhimininn 

hnipra ég mig saman undir brekánunum í kofa seiðkonunnar. Þreytan og svefninn taka 
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höndum saman við að yfirbuga mig, en í hvert sinn sem hugurinn slakar á árvekninni og 

býður svefninn velkominn, sjá lokuð augu mín mynd af limlestu líki sem horfir möttum, 

stirðnuðum augum upp í bláan himininn. Undir því eru mosaþemburnar gegnvotar af 

blóði og ég sperri augun upp aftur. Stari út í sortann, leysi misdökka skuggana í sundur í 

innanstokksmuni. Rekkjan handan við langborðið er dekksti skugginn, borðið er langur 

grynnri skuggi á milli hennar og bálksins sem geymir mig. Mig sem er stríðþanið, trosnað 

reipi, samþáttað úr verkjunum sem leggja undir sig hvern vöðva og liðamót. Ég er fléttuð 

saman úr sárauka og brunasviða sem heltekur mig alla. Munnurinn hlýðir ekki skipunum 

um að sleppa föstu bitinu sem veldur sárum hnútum á kjálkunum. Ég er ekki lengur ég, 

aðeins sorg og kvalir sem eiga sér upphaf en engan endi og meðan við Nótt bíðum þess 

að Dagur renni aftur inn á himinhvolfið rennur frá mér það blóð hans sem átti að verða 

upphaf að nýjum ættboga Völsunga og Gjúka. Hann er liðinn án þess að draga fyrsta 

andardráttinn.  

*** 

Í heimkynnum Gjúka á ég ekkert lengur nema minningar en þær og hvítan gæðing sem 

hímir einn í gerði úti undir virkisveggjum get ég tekið með mér burt héðan.  

 

 

 

Greinargerð 

Með Helgu Kress í bakpokanum 

Sagan sem hér fer á undan á sér upphaf sumarið 2013 en þá var ég svo heppin að á Uglunni 

var snemmbúin kennsluáætlun haustannar við Háskóla Íslands. Á leslistanum var rit eftir 

Helgu Kress, Máttugar meyjar, sem er kilja í handhægu broti og hentar þar með afar vel 

í allan farangur. Helga og meyjarnar hennar voru því í bakpokanum mínum þegar ég fór 

inn í Lónsöræfi að sinna skálavörslu þetta sumar. Þótt aðeins hluti bókarinnar væri undir 

í námskeiði haustsins fór svo að í kyrrðinni í Kollumúla var bókin öll lesin, ýmist upphátt 

eða í hljóði, mér og samferðafólki mínu til gagns og ánægju.  

Viðfangsefni Helgu í Máttugum meyjum eru kvenraddir fornbókmennta, meðal annars 

í hetjukvæðum eddukvæðanna. Þau eru talin geyma minningar allt frá 4. og 5. öld og 

varðveita sögur af goðmögnum og hetjum sem þekkt voru á öllu germanska 

menningarsvæðinu og voru efniviður í sögur og kvæði þar um aldir. 

Viðfangsefni hetjukvæðanna er yfirleitt það sama, yrkisefnið er athafnir og ævi manna 

sem flestar eiga sér samsvörun í sögulegum heimildum. Vitneskja okkar um ævi 

raunpersónanna samrýmist þó ekki örlögum þeirra í kvæðunum því í þeim birtist heimur 
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sem lýtur ekki sagnfræði, heldur fylgja þar tími og rúm lögmálum skáldskaparins. Í þeirri 

veröld er ekkert vandamál að gifta Guðrúnu Gjúkadóttur mönnum sem uppi voru með 

nokkurra alda millibili og fyrir henni fer eins og ýmsum persónum í nútíma 

sjónvarpsþáttum, hún lætur lífið í einu kvæði en rís upp aftur í öðru.  

Helga Kress setur fram þá skoðun að fyrir tíma ritmáls hafi sögur og kveðskapur 

einkum verið kvennastarf og að brot þessarar kvenmenningar sjáist í eddukvæðunum. 

Konur stunduðu frásagnarlist og munnleg frásagnarhefð var frá þeim komin, raddir þeirra 

hljómuðu við langeldana ekki síður en karlanna. Þær fluttu nýjum kynslóðum sögur 

forfeðranna, bæði til gagns og skemmtunar með áherslum sem réðust af flytjanda, 

áheyrendum og aðstæðum hverju sinni. Mörg þessara kvæða eru tregróf eða harmaljóð 

og í þeim kristallast völd og valdaleysi. Konur treguðu það sem þær höfðu ekki vald yfir; 

lífið sjálft. Karlar treguðu það sem þeir höfðu ekki vald yfir; dauðann.   

Helga hafnar því að flokka tilfinningaþrungin tregróf sem ungleg kvæði og að kvæði 

um hetjuna sem hvergi hopar og mætir illum örlögum af æðruleysi og hreysti séu af eldri 

gerð. Hún sýnir fram á kvenleg einkenni á þeim kvæðum sem venjan var að flokka með 

yngri eddukvæðum vegna tilfinningaólgunnar sem kemur fram í þeim. Hún rekur síðan 

skipulega hvernig kvenraddir þoka fyrir röddum karla í íslenskum fornbókmenntum eftir 

því sem kristnu feðraveldi vex ásmegin. 

 

Guðrúnarkviða, kveikjan og sjónarhornið 

Helga fjallar meðal annars um kvæðið Guðrúnarkviðu II eða Guðrúnarkviðu ina fornu, 

eins og það hefur líka verið kallað. Þetta kvæði er eintal og upprifjun Guðrúnar 

Gjúkadóttur þar sem hún rekur endurminningar sínar og harma frá því hún var björt mey 

í föðurhúsum, uns hún er neydd til að giftast Atla Húnakonungi. Hún lýsir drápi manns 

síns, Sigurðar Fáfnisbana, og viðbrögðum sínum og tilfinningum. Völsungasaga sem 

segir frá sömu sögupersónum og atburðum og hetjukvæðin,  sækir efni sitt meðal annars 

í þetta kvæði.  Sagan er aftur á móti þriðjupersónusaga, snauð af tilfinningum  harmrænu 

kvæðanna. Helga bendir á hvernig fimmta vísa kvæðisins breytist í meðförum höfundar 

Völsungasögu. Á nútímaíslensku er erindið eitthvað á þessa leið: Gekk ég grátandi að 

ræða við Grana, með tárvotar kinnar spurði hann fregna, hnípinn laut jórinn höfði til 

jarðar, hesturinn vissi húsbóndans dauða. Í Völsungasögu er þetta atriði greinilega upp 

úr Guðrúnarkviðu hinni fornu og vissulega segir Guðrún frá í fyrstupersónu í frásögninni, 

orðin eru höfð eftir henni þar sem hún situr í skemmu sinni og segir: „Síðan ræddi ég við 

hann sem mann en hann hnípit í jörðina og vissi að Sigurður var fallinn.“  
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Eins og Helga bendir á er þessi tilfinningaþrungna ræða færð í fremur hlutlausa 

prósafrásögn. Kvenrödd kvæðisins hverfur yfir í ópersónulega þriðju persónu frásögn 

með litlum ummerkjum um harm kvæðisins og sú mynd lét mig ekki í friði. Þegar ég kom 

til byggða þetta sumar dró ég upp eddukvæðin og las þau kvæði sem fjölluðu um Guðrúnu 

Gjúkadóttur og mennina í lífi hennar. Ég velti fyrir mér konunum sem mögulega ortu 

þessi kvæði og varðveittu og endursögðu. Sá fyrir mér konur sem kveða um harma sína, 

þekkja sorgina, dauðann og leggja tilfinningar sínar í kvæðin. Velti fyrir mér hvað bjó í 

huga kvenna sem ortu um þá grótesku, hrottalegu hefnd sem sagt er frá í Atlamálum, 

kvæði sem fjallar meðal annars um það hvernig Guðrún Gjúkadóttir slátrar börnum sínum 

eins og búfénaði og eldar þau handa manninum sem hún var gefin nauðug. Voru þetta 

mótmæli við valdaleysi kvennanna? Og hvað með áheyrendur, hverjir hlustuðu og var 

þeim konum sem ortu og hlustuðu fróun í uppreisn og hefnd kvenna í kvæðunum, hefnd 

sem þeim var fyrirmundað að ná fram sjálfum?  

Þó að Guðrúnarkviða hin forna sé ef til vill ekki best orta eddukvæðið, er það 

tilfinningaþrungið og hugsanir um það hvernig Völsungasaga hljómaði ef sjónarhorn 

konunnar hefði fengið sama vægi og það hafði í kvæðunum, leituðu á mig. Hvernig væri 

sagan af Völsungum, og Gjúkum, ef tjáning kvenraddanna hefði ekki verið kæfð, 

þögguð? 

Í bókmenntum okkar sá ég fyrir mér margra alda eyðu þar sem kvenraddir heyrðust 

ekki þegar áherslan á reynsluheim kvenna og sjónarhorn þeirra var þurrkað úr 

sagnamenningunni af kristna feðraveldinu. Einhverjir hefðu átt að bæta fyrir þetta 

óréttlæti og skrifa prósafrásögn í anda eddukvæðanna, hugsaði ég með mér, og þá hafði 

ég að sjálfsögðu í huga Guðrúnarkviðu hina fornu.  

Hugmyndin um fyrstupersónufrásögn í anda eddukvæðanna skaut rótum og hún varð 

ekki rifin upp svo auðveldlega. Að endingu ákvað ég því að taka þeirri áskorun að færa 

eins og eitt sjónarhorn, eina kvenrödd, úr kvæði yfir í prósafrásögn og fá að skila skapandi 

skrifum í stað fræðiritgerðar í námskeiði þetta haust.  

Þó að það væri ljóðmælandinn og frásögn hans í Guðrúnarkviðu hinni fornu sem 

fangaði hug minn í upphafi fór það svo að haustið 2013 varð viðfangsefnið annað. 

Atlakviða og Atlamál in grænlenzku fjalla um það hvernig Atli býður heim mágum sínum, 

Gunnari og Högna, svíkur þá síðan og drepur og hvernig Guðrún hefnir bræðra sinna 

hrottalega. Fyrrnefnda kvæðið einkennist af glæsimennsku, gulli og köppum sem ganga 

æðrulausir í dauðann; því heiður dauðra manna er meira virði en líf í skömm. Í því 

síðarnefnda kemur fram sjónarhorn kvennanna, hversdagslífið og valdaleysið. Þar eru 

ýmsir óhetjulegir hlutir til umræðu eins og nærklæði þau sem Kostbera, kona Högna, 
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hirðir ekki nægulega um að hans mati, og konur reyna að koma í veg fyrir að karlarnir ani 

út í opinn dauðann, og mistekst það. Þær verða að sætta sig við að lúta stjórn karlmanna: 

„Kostum drepur kvenna karla ofríki“ er þar lagt í munn Guðrúnar Gjúkadóttur.  

Ýmislegt fleira í Atlamálum fannst mér sannfærandi sjónarhorn konunnar, til að 

mynda það að Guðrún tekur sér sverð í hönd og berst við hlið bræðra sinna. Ég er 

nefnilega nokkuð viss um að konum var eins farið fyrr á öldum og í nútímanum. Þær óska 

þess að geta varið hendur sínar og sinna og að hafa vald yfir örlögum sínum í stað þess 

að standa undirgefnar hjá án þess að fá nokkuð að gert þegar þær eru beittar órétti.  

Ég byrjaði á verkinu með einum útgangspunkti, hann var að skrifa fyrstupersónu 

frásögn í anda þeirra kvenradda sem hljóma í tregrófi hetjukvæðanna og byggja á þeim 

sterka ljóðmælanda sem talar í Guðrúnarkviðu fornu og Atlamálum grænlensku. Sagan er 

eins og áður sagði fyrstupersónu frásögn og eftir miklar vangaveltur og tilraunir ákvað ég 

að skrifa söguna í nútíð. Guðrún hefur orðið og segir frá dauða bræðra sinna og hvernig 

hún hefnir þeirra með því að drepa syni sína og Atla og matbúa hjörtu þeirra handa 

honum. Að því loknu brennir hún „forna veggi Buðlunga“ og gengur sjálf á bálið með 

líkum sona sinna. Þetta voru að mínu mati hæfileg endalok og í raun einu endalokin sem 

Guðrúnu stóðu til boða því þó að hún eigi sér framhaldslíf í ákveðnum eddukvæðum, sá 

ég ekki að mín sögupersóna gæti lifað sjálf með þessari grimmilegu hefnd sem hún bjó 

manni sínum.  

Saga Guðrúnar minnar Gjúkadóttur tók enda þetta haust en þó vildi hún ekki yfirgefa 

mig. Kannski eiga höfundar alltaf erfitt með að kveðja þær persónur sem þeir hafa verið 

samferða og umgengist daglega vikum og mánuðum saman, sumir í mörg ár. 

Aðskilnaðarkvíði hlýtur að vera skiljanlegur undir þeim kringumstæðum. Mér fannst líka 

Guðrún skulda mér skýringu á því hvers vegna hún sættist við mennina sem ollu henni 

svo sárum sorgum í Guðrúnarkviðu hinni fornu og hefndi þeirra síðan svo grimmilega. 

Mig langaði að verða henni samferða í upphafi sögu hennar eins og það birtist í öðrum 

eddukvæðum. Að endingu ákvað ég að láta reyna á áframhaldandi ferðalag okkar í þessu 

lokaverkefni mínu. 

Þegar sú ákvörðun var tekin og leyfi fengið fannst mér ekki annað koma til greina en 

halda áfram undir sömu formerkjum og áður. Skrifa fyrstupersónu frásögn í nútíð, halda 

sama sjónarhorni og sögumanni og taka nú fyrir efnið úr Guðrúnarkviðu hinni fornu.  

Persónur, umhverfi og aðrir áhrifavaldar 

Eddukvæðin eru sumsé það forðabúr sem söguþráður og atburðir voru sóttir í. Þó að þau 

séu misvísandi um menn og málefni, eins og búast má við af verkum misjafnra höfunda 

sem byggja á löngu liðnum atburðum, eru þau gnægtabúr dramatískra örlaga. Með því að 
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rekja sig í gegnum þau má safna að sér efniviði í söguþráð sem sækir lítið eitt í ýmsar 

áttir. Ég kaus það sem mér hentaði best úr hverjum stað en varð vissulega að sleppa ýmsu 

sem ég ágirntist.  

Á bak við sögu Guðrúnar liggur þó meiri rannsóknarvinna en aðeins lestur eddukvæða. 

Ég reyndi að átta mig á hvar og hvenær líklegast væri að þessar sögupersónur hafi verið 

uppi og hvernig lífi þær lifðu. Af því efni sem ég rannsakaði í leit að sannfærandi 

bakgrunni sögunnar voru bækurnar Kviður af Gotum og Húnum og Tvær kviður fornar, 

með skýringum eftir Jón Helgason, gagnlegastar. Þar gerir hann grein fyrir helstu 

persónum hetjukvæðanna og þeim sögulegu persónum sem þær voru byggðar á.  

Aðeins lítill hluti þeirra upplýsinga sem ég viðaði að mér í rannsóknarvinnunni rataði 

inn í söguna en þó voru þær nauðsynlegar til að ég gerði mér sjálf einhverja mynd af 

viðfangsefninu. Raunpersónurnar bjuggu á meginlandi Evrópu, og Gjúkar hafa verið 

orðaðir við Burgundy. Veraldarvefurinn er tengdur vefmyndavélum um allan heim og þar 

eru gervihnattamyndir af hverjum bletti jarðar. Ég gat því setið við tölvuna og velt fyrir 

mér landslaginu í mögulegum heimkynnum Gjúka, Völsunga og Buðla. Því er ekki að 

leyna að ég varð fyrir vonbrigðum með landslagið í þeim hluta Frakklands sem ég hafði 

upphaflega hugsað mér sem heimkynni Gjúka og tókst að lokum að finna heldur skárri 

bakgrunn austur í Lúxemborg. Buðli bjó handan landamæranna yfir í Þýskalandi, Fáfnir 

á sinni Gnitaheiði þar langt norður af og Sigurður svo langt í norðri að ég lagði ekki í að 

reikna út hvað hann hefði verið lengi á Grana sínum suður til Guðrúnar.  

Ég á erfitt með að þola staðreyndavillur í skáldsögum svo að ég lenti í talsverðri 

sálarkreppu með sögutímann og hýbýli. Sá hluti Evrópu sem var sögusvið mitt varð 

tiltölulega snemma kristinn en mitt fólk skyldi vera heiðið. Rómverjar höfðu sett sitt mark 

á bæði söguna og umhverfið, lögðu vegi og byggðu úr steini. Þó bjuggu menn í langhúsum 

einhverntíma á miðöldum; löngu eftir daga Atla Húnakonungs og Gunnars konungs 

Gjúkasonar voru fyrstu kastalabyggingar í norðurhluta Evrópu byggðar úr timbri á 

manngerðum hólum, svokallaðir „Motte and Bailey“ kastalar og hvar í öllu þessu átti ég 

að staðsetja mitt heimilisfólk. Ég þurfti því að taka sjálfri mér tak og láta ýmsar sögulegar 

staðreyndir liggja milli hluta en þegar ég var búin að sætta mig við óljósan tíma og 

umhverfi, var hægt leyfa sögunni að skapa sér sitt eigið sögusvið. Ég þurfti að læra að 

fara að dæmi fornra höfunda og hafa ekki áhyggjur af smámunum eins og tveggja alda 

aldursmun hjóna; hvort Óðinn kíkti við eitthvert vorið eða hvort ísbjörn birtist í draumum 

persónu í Frakklandi.  

Jón Helgason segir í bók sinni Tvær kviður fornar að nöfnin í konungsætt Borgunda 

hefjist öll á sama bókstaf en kvennanöfn úr ættinni séu löng gleymd. Eftir að hafa lesið 
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þessa fullyrðingu kom ekki annað til greina en að láta söguhetjur mínar halda í þá fornu 

nafnahefð. Þess vegna heita Gjúkar allir nöfnum sem hefjast á g-i. Högni, sá hrausti bróðir 

Guðrúnar varð að fósturbróður. Á tímabili kom hann úr móðurfjölskyldu Guðrúnar, þar 

byrja nefnilega nöfnin á h-i, og ég var komin með dramatíska sögu tengda þeirri ætt. 

Móðurfólkið varð þó of fyrirferðarmikið fyrir ekki lengri sögu og hvarf aftur inn í hugskot 

höfundar og sjást þeirra lítil merki nú. Kennsluefni í ritunarfræðum segir byrjendum að 

forðast, eða öllu heldur bannar þeim, að nota lík nöfn á sögupersónur en mér fannst þessi 

hefð of spennandi til að sleppa henni og Gjúki, Guttormur, Gunnar og Guðrún eru ekki 

svo lík nöfn að það rugli lesandann þó þau hefjist öll á g-i.  

Allar þær sögupersónur sem koma fyrir í sögunni eru úr eddukvæðunum, móðir 

Guðrúnar kemur að vísu ekki fyrir svo að ég muni nema í upphafi Guðrúnarkviðu fornu 

þar sem segir „mær var ek meyja, móðir mik fæddi“. En til að vera trú þeirri stefnu að 

gera hlut kvenna meiri en í miðaldabókmenntum fékk hún bæði nafn og æviþátt í sögunni. 

Fleiri konur komu við sögu en drógu sig í hlé þar sem persónurnar voru orðnar full margar 

fyrir ekki lengri sögu. Ein þeirra var Kostbera, kona Högna, sem vék úr sínum atriðum 

fyrir Brynhildi. Kostbera þessi er þó í miklum metum hjá mér enda „kunni hon skil rúna“ 

eins og kemur fram í Atlamálum. Sú kunnátta var ekki sjálfsögð og sjálfgefin þegar leið 

fram á miðaldir svo að þessi niðurskurður var þungbær. 

Af yfirnáttúrulegum verum er nóg til í sögum af Sigurði Fáfnisbana. Fáfnir er þar 

auðvitað dreki og bræður hans eru varla þessa heims en ég ákvað fljótlega að halda 

ævintýrabragnum utan við söguna. Allar þessar sögur spruttu upp af atburðum og 

örlögum venjulegs fólks og mig langaði til að draga það fram í dagsljósið, ekki dulúðina 

og ævintýraljómann sem sveipaðist um það þegar tímar liðu. Kjarni minnar sögu er þó 

alveg jafn langt frá veruleikanum og kjarni hetjukvæðanna, ég ætla mér ekki þá goðgá að 

skilja, og skila inn í nútímann, hugsunarhætti og lífsháttum aftan úr grárri forneskju.    

Meðan við Guðrún fetuðum okkar leið í sögu hennar, hvarflaði oftar en einu sinni að 

mér að ég sé að gera yfirbót. Ég vanmat hana nefnilega. Fyrstu kynni mín af 

sögupersónum hetjukvæðanna, þeim Sigurði, Brynhildi, Guðrúnu, Kostberu, Gunnari, 

Högna, Atla og öllum hinum, voru stopul og handahófskennd. Trúlega hafa hugmyndir 

mínar um þau gegnum árin orðið til í gegnum Völsungasögu og ýmis konar umfjöllun og 

úrdrætti úr henni. Í mínum huga var Guðrún, hin konan. Brynhildur var kona Sigurðar, 

henni hefði hann gifst ef ekki væri fyrir illa gleymskudrykki. Mér þótti þau Brynhildur 

órétti beitt og síðan var hún blekkt til að játast Gunnari sem þó þurfti að fá Sigurð til að 

ganga frá bónorðinu og ríða fyrir sig vafurlogann. Við lestur eddukvæðanna endurmat ég 

skoðanir mínar á mönnum og málefnum. Brynhildur hefndi sín á Sigurði sem þó hafði 
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ekkert til saka unnið annað en vera plataður upp úr skónum, eða skæðunum, en hefnd 

hennar bliknaði í samanburði við hefnd Guðrúnar. Þar að auki tók Guðrún sér sverð í 

hönd og reyndi að verjast með bræðrum sínum og tók síðan málin í eigin hendur. Ágirnd 

og metnaður virðist oft ráða gerðum Brynhildar, ekki Guðrúnar, sem mér fannst nú 

mikilsverð persóna í kvæðunum og ég bað hana  auðmjúklega afsökunar á sleggjudómum 

mínum. 

Þessi saga fjallar um Guðrúnu Gjúkadóttur og fólki í lífi hennar á tveggja ára tímabili. 

Hvernig fjölskyldumeðlimir þroskast í ólíkar áttir; ágirnd, metnaður og afbrýði sundra 

einingu ættarinnar með afdrifaríkum afleiðingum. Sagan svarar ekki þeirri spurningu 

minni hvernig Guðrún gat tekið bræður sína, Gunnar og Högna, í sátt aftur og síðar hefnt 

dauða þeirra með því að fórna börnum sínum. Mig rennir grun í svarið en það verður að 

liggja milli hluta eins og fleira í þetta sinn. Ég vanmat Guðrúnu áður en ég fór að kynna 

mér sögu hennar og er hér með búin að gera iðrunarlausa yfirbót. 
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