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Ágrip 

Í þessari ritgerð mun hlutverk Guðmundar Arasonar í „Selkollu þætti“ í Guðmundar sögu 

Arngríms Brandssonar liggja til skoðunar og hetjuskapur Guðmundar ræddur í ljósi eldri 

hetjuskaparhugmynda. Í ritgerðinni verður söguhetja Bjólfskviðu, Bjólfur, notuð til 

samanburðar sem dæmi um einskonar erkihetju. 

  Fyrst verður handritið sem geymir söguna kynnt sem og þau vandamál sem hafa 

steðjað að miðaldafræðingum við greiningu á því.  

  Meginmáli ritgerðarinnar er svo skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn snýr að hugmyndinni 

um hetjur og hvað felst í því að vera hetja. Þar verður sérstaklega skoðað hvernig bæði 

Guðmundur og Bjólfur þurfa að standa framar en fólkið sem þeir bjarga og hvernig hetjan 

þarf alltaf að gera miklar kröfur til sjálfrar sín og bera út ákveðinn siðaboðskap. 

  Í seinni hluta meginmáls verða svo andstæðingar bæði Guðmundar og Bjólfs skoðaðir 

og ákveðin samkenni þeirra og andstæða ófreskjunnar og hetjunnar, sem og hvernig þeir sem 

berjast við skrímsli eru oftar en ekki nátengdir veröld þeirra. 

  Með tilliti til þessara tveggja hluta verður svo reynt að svara því hvort og hvernig er 

hægt að túlka hetjulegt hlutverk Guðmundar og þá hvað er sameiginlegt með hetjudýrkun og 

dýrkun dýrlinga. 
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1. Inngangur 

Þegar kristnin festi hér rætur og færði til landsins kristna bókmenntahefð var þeim sem unnu 

að því að koma henni á framfæri ómögulegt að afneita þeim heiðna sagnaarfi sem var fyrir. Í 

staðinn þurfti einfaldlega að taka yfir og rýma til fyrir því sem hafði verið svo lengi til staðar,1 

þá oft með kristinni endurtúlkun og með því að nota einungis það sem nýtilegt var úr heiðnum 

fræðum.2 Líkt og Lars Lönnroth bendir á að þrátt fyrir að Íslendingar hafi verið kristnir á 13. 

öld hafi þeir verið uppfullir af fortíðarþrá og borið djúpa virðingu fyrir heiðinni fortíð sín.3 

  Heiðni tíminn lifði eftir kristnitökuna í goðsögum og þjóðsögum og gat reynst 

klerkastéttinni erfitt að hunsa algjörlega þennan arf því þá átti hún von á því að fjarlægast þá 

innfæddu.4 Þetta sambýli hins heiðna sagnaarfs og kristinna bókmennta má sjá í þeirri frásögn 

sem hér mun liggja til skoðunar; Selkollu þætti í Sögu Guðmundar Arasonar sem oftast er 

kennd við Arngrím Brandsson, ábóta. 

 Játarasögur um Guðmund Arason, líkt og sú saga sem hér verður til umfjöllunar, hafa 

yfirleitt verið flokkaðar með öðrum biskupasögum. Sú flokkun er þó til komin vegna 

útgáfusögu sagnanna, líkt og gildir um svo margar aðrar greinar íslenskra miðaldabókmennta, 

fremur en nokkurs annars. Þó eiga biskupasögur mörg sameiginleg einkenni og í grein sinni 

„Eru biskupasögur til?“ setur Ásdís Egilsdóttir fram lista yfir það sameiginlega:5 

  1. Fæðing, bernska og æska 

  2. Biskupskjör, vígsluför og heimkoma 

  3. Biskupstíð 

  4. Dauði og greftrun 

  5. Beinaupptaka 

  6. Jarteinir 

Guðmundar saga Arasonar eftir Arngrím ábóta passar að mestu leyti inn í þetta form 

biskupasögunnar, til að mynda í lið eitt þegar Guðmundur var „at jafnan í pilta leikum skyldi 

hann hafa ok bera mítro ok bagal með biskups nafni“6 og sýnir höfundur þannig fram á hvert 

stefnir. Sá liður sem sker sig úr miðað við aðra biskupa sem um er skrifað er þriðji liðurinn. 

Um þann lið skrifar Ásdís: „Lögð er áhersla á lítillæti hans, tignin stígur honum ekki til 

                                                           
1 Lars Lönnroth, Njáls saga, 136. 

2 Árni Sigurjónsson, Bókmenntakenningar fyrri alda, 128-9. 

3 Lars Lönnroth, Njáls saga, 136. 

4 Ibid., 137. 

5 Ásdís Egilsdóttir, „Eru biskupasögur til?“, 210. Þessi listi sem er birtur hér er án skýringa við hvert og eitt atriði 

og eingöngu hafður hér til hliðsjónar. 
6 Ibid., 7. 
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höfuðs. Lýst er daglegum háttum hans, bænrækni og annarri guði þóknanlegri iðju.“7  

  Þegar Guðmundur Arason var kjörinn biskup á Hólum árið 1201 höfðu valdamiklir 

höfðingjar ráðið miklu um málefni kirkjunnar um nokkurt skeið og og sjálfstjórnarréttur 

hennar lítill.8 Með kjöri Guðmunds breyttist þetta og hann var óhræddur að deila við 

veraldlega höfðingja en þeim var hann alltaf óþægur ljár í þúfu. Þannig hefur hann verið 

borinn saman við heilagan Tómas frá Kantaraborg í afstöðu þeirra beggja til höfðingja og 

leikmanna.9 Hann var vinsæll hjá alþýðu manna og var fyrir það kallaður hinn góði.10 Þær 

vinsældir áttu þó eftir að verða til þess að vinsældir hans hjá kirkjunni og meðal höfðingja 

urðu ekki miklar. Ef til vill má því færa fyrir því rök að tignin hafi einmitt stigið honum til 

höfuðs og að deilur hans við höfðingja gefi það nokkuð vel til kynna. Sú mynd sem heimildir 

draga upp af Guðmundi sýna hann því æði ólíkan öðrum biskupum sem sátu fyrir hans tíð eða 

eftir. Trúarhugmyndir hans hafa þó verið „ávöxtur þeirra fræja sem Þorlákur biskup og 

reglubræður hans sáðu.“11 Þannig hefur hann að öllum líkindum verið undir áhrifum 

kanúkareglu heilags Ágústínusar en grundvallarhugmynd þeirrar reglu var að „lærðir þjónar 

Guðs fylgi best í fótspor Krists með því að sameina strangt líferni og umhyggju fyrir 

meðbræðrunum.“12  

  Í grein sinni um þjóðtrú í Guðmundar sögu Arngríms heldur Marlene Ciklamini því 

fram að Guðmundur hafi í raun og veru „tekið yfir hefðbundin einkenni þjóðtrúar til að setja 

Guðmund í hlutverk hinnar goðsagnakenndu fyrirmyndar og arftaka hinnar hefðbundnu hetju. 

Hann er öflugari en hetja liðinna tíma og fær kraft sinn frá almáttugum Guði.“13 Í formála 

sínum að Biskupa sögum talar Ásdís Egilsdóttir gegn svipuðum kenningum frá 

trúarbragðafræðingum um muninn á hetjudýrkun og dýrkun dýrlinga og  

  hvort dýrkun dýrlinga sé beint framhald af hetjudýrkun og að dauðlegir menn séu 

 teknir í guða tölu. Á þessu tvennu er þó talsverður munur. Píslarvotturinn deyr sem 

 maður og tilbeiðslan á honum kemur til vegna þess að hann hafnar samneyti við hina 

 heiðnu. Þar sem hann hefur jafn náið samband við mannheima og guðdóminn getur 

                                                           
7 Ásdís Egilsdóttir, „Eru biskupasögur til?“, 210. 

8 Gunnar F. Guðmundsson, Íslenskt samfélag og Rómakirkja, 48. 
9 Saga Guðmundar Arasonar, 4. 

10 Líklegast er elsta heimildin fyrir þessu viðurnefni Guðmundar í Arons sögu Hjörleifssonar („var hans líkferð 

með mikilli sæmd gjör, ok er þat væntanda, at sál hans hafi gott heimili fengit, bæði firir meðalgöngu vinar síns, 

hins góða Guðmundar biskups Arasonar“ – sjá Viðbætir. II. Arons saga Hjörleifssonar, 638) en Guðbrandur 

Vigfússon færir fyrir því rök að sú saga sé frá um 1270 (sjá Guðbrandur Vigfússon, formáli að Biskupa sögum I, 

LXVII). 

11 Svanhildur Óskarsdóttir, „Að kenna og rita tíða á millum“, 237. 

12 Ibid., 235. 

13 Ciklamini, „Folklore and Hagiography in Arngrímr‘s Guðmundar saga Arasonar“, 17. Þýðing mín. 

Upprunalegur texti: „He has co-opted traditional features of folklore to represent Guðmundr as the mythic guide 

and successor to the traditional hero. More powerful than the hero of yore, Guðmundur draws his strength from 

an omnipotent god.“ 
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 hann gegnt hlutverki sem intercessor, meðalgöngumaður, eða árnaðarmaður eins og 

 dýrlingurinn er oft kallaður í miðaldatextum. Hetjan gat ekki gegnt því hlutverki.14 

Einar Sigurbjörnsson minnist að auki á það í inngangskafla sínum að Heilagra karla sögum 

að kirkjufeðurnir hafi reynt að gera greinarmun á því sem þeir vildu kalla tilbeiðslu og dýrkun 

og að hið síðarnefnda hafi frekar átt við heiðni.15 Alþýða manna hefur þó ekki alltaf skilið 

þennan greinarmun og því getur það talist líklegt að Guðmundur hafi verið dýrkaður sem 

hetja eftir dauða. 

  Hér í þessari ritgerð verður athyglinni beint að hugmynd Ciklaminis um hetjuleg 

einkenni Guðmundar og að þeim þáttum í fari hans sem gera hann líkari hetju en nokkru öðru 

og að auki reynt að svara ofangreindum orðum Ásdísar. Eins og áður hefur verið minnst á 

mun athyglin að mestu beinast að hinum svokallaða Selkollu þætti en í honum takast á hinir 

hefðbundnu ásar hetjubókmennta, hið illa og hið góða. Til að varpa enn betur ljósi á hetjuleg 

einkenni Guðmundar og frásagnarinnar sjálfrar verður sú mynd sem við fáum af Guðmundi 

borin saman við öllu hefðbundnari hetju, Bjólf sem og átökin sem þar fyrirfinnast.  

2. Saga Guðmundar Arasonar – Handrit og tilgangur ritunar 

Á 14. öld eru skrifaðar þrjár játarasögur um Guðmund Arason. Sú Guðmundur saga sem hér 

mun vera skrifað um hefur verið kölluð D-gerðin til aðgreiningar frá hinum tveimur sögunum, 

B og C-gerð. A-gerðina mætti frekar flokka sem veraldlega ævisögu.16 D-gerðin hefur tvisvar 

verið gefin út á prenti, í fyrra skiptið í útgáfu Guðbrands Vigfússonar frá árinu 1878, Biskupa 

sögur I-II, og í seinna skiptið árið 1948 í útgáfu Guðna Jónssonar, Byskupa sögur I-III en 

Guðni fylgir útgáfu Guðbrands eftir líkt og hann greinir sjálfur frá.17 Sú útgáfa sem hér verður 

notast við er sú fyrrnefnda, útgáfa Guðbrands. 

  Útgáfa Guðbrands er að mestu unnin úr handritinu Stokkhólmsbók, Holm Perg. 5 fol., 

sem Jón Helgason tímasetur eftir miðja 14. öld.18 Hinar gerðirnar eru allar frá svipuðum tíma 

en D-gerðin er talin yngst en þó unnin upp úr hinum þremur gerðunum.19 D-gerðin hefur 

einnig þá sérstöðu að hún er eignuð einum ákveðnum höfundi líkt og fram kemur í titli 

sögunnar í útgáfu Guðbrands en þar stendur „eptir Arngrím ábóta“.20 Sú hefð að eigna söguna 

þessum tiltekna Arngrími er til komin vegna þess að í 81. kafla sögunnar er líklegt að 

höfundur tali um sjálfan sig: „Margan tíma sótti ek, bróðir Arngrímr, henni þetta vatn í mínum 

                                                           
14 Ásdís Egilsdóttir, formáli að Biskupa sögum I, XIII.  

15 Einar Sigurbjörnsson, „Dýrlingar – helgir menn“, xviii-xix. 

16 Um sagnaritun um Guðmund Arason hefur Sverrir Tómasson skrifað í Íslenska bókmenntasögu II, 258-263.  

17 Guðni Jónsson, inngangur að Byskupa sögum I, IX. 

18 Jón Helgason, formáli að Byskupa sögum. MS Perg. fol. No. 5, 9. 

19 Stefán Karlsson, „Guðmundar sögur Biskups: Authorial Viewpoints and Methods“, 1003. 
20 Saga Guðmundar Arasonar, 1. 
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barndómi“.21 Jón Helgason ályktar svo að þessi „bróðir Arngrímr“ muni hafi verið munkur á 

Norðurlandi en hafi svo seinna orðið Arngrímur Brandsson ábóti á Þingeyrarklaustri.22 

  Vangaveltur hafa verið um upprunalegt tungumál gerðarinnar. Jón Helgason taldi 

líklegt að sagan hafi í fyrstu verið skrifuð á latínu en svo þýdd yfir á íslensku: „Að núverandi 

íslenski textinn hafi verið þýddur úr upprunalegum latneskum texta […] er augljóst vegna 

myndar sérnafna og vegna margra orðasambanda sem koma upp um latneskan uppruna 

sinn.“23 Jón tók hér í sama streng og Björn M. Ólsen nokkrum áratugum fyrr: „Þessi 

Guðmundar saga er auðsjáanlega skrifuð upphaflega á latínu og hvorki ætluð Íslendingum nje 

Norðmönnum.“24 Björn nefnir svo dæmi um latneskt málfar og orð sem finna má í textanum. 

Til að mynda nefnir hann setninguna „sendum vér til íslenzkra bóka“ og segir hana 

latínublandna og hafi þá upphaflega verið „mittimos ad libros islandicos.“25 

  Annað sem Björn M. Ólsen færir sem rök fyrir því að saga Arngríms hafi upprunalega 

verið á latínu er hvernig byrjun sögunnar virðist fremur ætluð útlendingum.26 Orðin sem 

Björn vísar til eru eftirfarandi:27 

 Greindr guðs þjónn var biskup á því landi er bækr kalla Thile, en Norðmenn nefna 

 Ísland. Má þat ok vel segjast eiginlegt nafn þeirrar eyjar, þvíat þar er íss ínóg bæði 

 lands ok lagar. Á sjánum liggja þeir hafísar, at með sínum ofvægiligum vexti taka þeir 

 at fylla norðrhöfin, en yfir háfjöll landsins svá útbræðiligir jöklar með yfirvættis hæð 

 ok vídd, at þeim mun útrúligt þykkja, sem fjarri er fæddir. Undan þeim fjalljöklum 

 fellr með atburð stríðr straumr með frábærum flaum ok fúlasta snyk, svá at þar af 

 deyja fuglar í lopti en menn á jörðu eðr kvikvendi. Þau eru fjöll önnur þess lands, er ór 

 sér verpa ægiligum eldi með grimmasta grjótkasi, svá at þat brak ok bresti heyrir um 

 allt landit, svá vítt sem menn kalla fjórtán tylftir umbergis at sigla réttleiði fyrir hvert 

 nes; kann þessi ógn at fylgja svo mikit myrkr forviðris, at um hásumar um miðdegi sér 

 eigi handa grein.28 

Líkt og Björn bendir á að þá rennir þetta frekari stoðum undir þá kenningu að sagan hafi 

upphaflega verið skrifuð fyrir einhverja aðra lesendur en hér bjuggu á þessum tíma. Hafi svo 

verið að sú Guðmundar saga sem hér um ræðir sé þýðing hefur umrædd lýsing á Íslandi 

                                                           
21 Ibid., 169. 

22 Jón Helgason, formáli að Byskupa sögum. MS Perg. fol. No. 5, 15-16. 
23 Ibid., 15. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „That the present Icelandic text must have been translated from a 

Latin original […] is evident from the forms of the proper names, and from a number of expressions which 

betray their Latin origin.“ 

24 Björn M. Ólsen, „Um Sturlungu“, 297. 

25 Ibid., 298. Hér má þó velta fyrir sér hvort séu að verki erlend máláhrif á setningagerð eins og þekktust seinna, 

eða á 16. og 17. öld. Þá kom fyrir að sögn í persónuhætti stæði aftast í setningu líkt og í lágþýsku (sjá Eiríkur 

Rögnvaldsson, „Staða sagnar í persónuhætti“, 605-6). Því þarf ekki svo að vera að textinn sé þýddur úr latínu, 

heldur að höfundur hafi með þessu reynt að færa íslenskuna nær latínu. Þess lags vangaveltur eru hinsvegar efni í 

aðra ritgerð og því miður er ekki pláss fyrir þær hér.  

26 Ibid., 297. 

27 Sá hluti lýsingarinnar sem hér er birtur er einungis um helmingur hennar. 
28 Saga Guðmundar Arasonar, 5. 
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væntanlega átt að þjóna tilgangi fyrir lesendur þýðingarinnar, annars hefði þýðandinn 

einfaldlega sleppt henni. Ef til vill hefur tilgangur þessarar lýsingar á þessu landi sem líkist 

meira helvíti29 heldur en nokkru byggðu bóli átt að vera sá að sýna fram á mikilvægi 

Guðmundar, sýna fram á að hann sé af öðru bergi brotinn en aðrir á þessu guðsvolaða landi. 

Áður en fyrrnefnd Íslandslýsing kemur er Guðmundur kynntur til sögunnar sem „fjórði maðr 

ynniligrar atferðar […] er makliga má samlagast fyrnefndum feðrum“.30  

  Hafi sagan upphaflega verið skrifuð á latínu var það líklegast til þess að æðsta stétt 

kirkjunnar gæti lesið hana og þannig hefði Guðmundur átt tækifæri á að vera tekinn í 

dýrlingatölu, sem varð þó aldrei.31 Vegna þýðingarinnar úr latínu yfir í íslensku hefur sagan 

aftur breyst og þýðandinn bætt við vísum, til að mynda eftir Einar Gilsson.32 Þýðingin hefur 

þó ekki einvörðungu haft þann hagnýta tilgang að koma Guðmundi í dýrlingatölu hjá páfanum 

heldur er hún bókmenntaverk með annan tilgang en hin upprunalega latneska gerð. Ef einhver 

slík gerð hefur verið til þá er sú saga sem hér er til skoðunar samt ekki sú, heldur annar texti 

með eiginn tilgang og boðskap og því verður að líta á þau kvæði sem Jón Helgason telur að 

hafi verið bætt við af þýðandanum sem hluta af frásögninni. Þau geta enn fremur veitt frekari 

innsýn í hug þýðandans sem og hugmyndir 14. aldar manna um Guðmund góða og baráttu 

hans við Selkollu.  

2.1 „Selkollu þáttur“ – Ágrip  

Selkollu þáttur, sem á sér stað á Vestfjörðum, hefst á því að karl og kona sem eru á leiðinni 

með meybarn til skírnar gera „illmannliga dvöl“ hjá stórum steini sem er kallaður 

Miklisteinn33 og „víkja annan veg til saurlífis“.34 Þegar þessum holdlega verknaði er lokið 

koma þau að barninu þar sem þau lögðu það niður og þá er það „blátt, dautt ok ferligt“.35 

Karlinn og konan ákveða að skilja barnið eftir og labba burt en heyra þá grát. Þau fara aftur til 

barnsins og þá er barnið lifandi en nú svo „hræðilegt, at hvárki þora þau snerta né nær 

                                                           
29 Jeffrey Burton Russell bendir á að oft hafi helvíti verið talið vera á Íslandi og að kuldinn og jöklarnir hafi 

minnt á þennan kvalafulla stað (sjá Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 72). Þetta viðhorf hefur þó 

kannski frekar átt við seinna á miðöldum (sjá Haraldur Sigurðsson, „Olaus Magnus segir frá Íslandi“, 112) en þó 

má ef til vill, miðað við þessar lýsingar sem hér má sjá, færa fyrir því rök að þessar hugmyndir hafi verið komnar 

á kreik öllu fyrr. 

30 Saga Guðmundar Arasonar, 4. 
31 Jón Helgason, formáli að Byskupa sögum. MS Perg. fol. No. 5, 15. 

32 Ibid., 21. 

33 Jeffrey Burton Russell skrifar um stóra steina og/eða stórgerða hluti að allt slíkt hafi komið frá djöflinum 

sjálfum, þar með talið loftsteinar (sjá Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 73). Þannig má gera sér í hugarlund 

að Arngrímur ábóti hafi þekkt til þess lags sagna af djöflinum og tengingu hins djöfullega við stórvirki. 

34 Saga Guðmundar Arasonar, 78. 
35 Ibid. 
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koma“.36 Þau fara til bæjarins að sækja fleiri en þegar aftur er komið að steininum þá er 

barnið horfið. Síðan er sagt frá því að kona ein er „nýkomin í bygðina, stundum með venu 

áliti, en stundum með selshöfði, gekk þessi fjándi einn veg djarft á dag sem nátt, því var þessi 

miðdegis djöfull Selkolla nefndr í sveitinni.“37 

  Það sem fylgir svo er frásögn af ásókn þessarar forynju á byggð eina sem aldrei er 

staðfærð frekar. Fyrst er sagt frá því þegar hún tælir bónda nokkurn til samræðis, dulbúin sem 

konan hans. Þegar hann áttar sig á þessum blekkingum vill hann snúa aftur heim en Selkolla 

er í vegi fyrir honum þannig að hann kemur „mæddr og máttfarinn“ til bæjarins og leggst í kör 

„fyrir þá sótt, er svikligr fjandans prettr hafði unnit hans náttúru. Má hann síðan enga hafa, því 

at sami óhreinn andi sækir hann dag ok nátt með ákafa.“38 Enginn vill svo með þessum bónda 

vera honum til huggunnar „nema einn dygðugr frendi hans, er liggr í hjá honum, þar til er 

Selkolla ræðr á þann of nátt, ok sprengir ór honum bæði augu.“39  

  Guðmundur, sem er á flakki um Vestfirði, er kallaður til og beðinn að ráða niðurlögum 

þessa fjanda sem herjar á byggðina. Hann ákveður að taka gistingu á þeim bæ sem Selkolla 

heldur til á og þegar hann er lagstur í sæng um nóttina sér hann hvar kona ein „skýzt fram at 

óvöru“40 og ætlar að draga af honum skóklæðin sem þjónustumenn hafa gleymt að gera. 

Guðmundur sér strax hver þar er á ferð og rekur Selkollu burt með orðunum „far niðr, fjandi, 

ok gakk ei framarr!“41 Daginn eftir mætast þau Guðmundur og Selkolla aftur og hann rekur 

hana niður í annað sinn, nú með sjö krossum. Þannig lýkur svo viðureign Guðmundar og 

Selkollu.  

  Selkolla skýtur svo einu sinni enn upp kollinum í skipi manna sem eru á leið „yfir 

þann fjörð eðr flóa, [sem liggur] meðal nerðra biskupsdæmis.“42 Þeir hafa hlotið blessun 

Guðmundar fyrir ferðina og sú blessun kemur í veg fyrir að Selkolla valdi þeim tjóni. 

Þættinum lýkur svo með 21 vísu sem höfundur segir vera eftir Einar Gilsson en á þær vísur 

var minnst á hér fyrir ofan.43 

                                                           
36 Ibid. 
37 Ibid. Varðandi komur Selkollu um dag og nótt þá passar það við það sem Russell skrifar að djöflinum þyki 

best að koma fram um miðnætti og hádegi (sjá Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 71). 

38 Ibid. 

39 Ibid. 

40 Saga Guðmundar Arasonar, 80. 
41 Ibid. 

42 Saga Guðmundar Arasonar, 81. 

43 Sagan af Selkollu er líka varðveitt í Miðsögu Guðmundar Arasonar, B-gerðinni. Sú frásögn er nokkuð 

frábrugðin þeirri sem finna má í D-gerðinni en þar ber helst að nefna að aðrar persónur frásagnarinnar eru ekki 

nafnlausar líkt og í síðarnefndri gerðinni. Þar heitir bóndinn Dálkur og sá sem er hér í hlutverki hins dyggðuga 

frændi heitir Þorgils dani. Kvæði Einars Gilssonar um viðureign Selkollu og Guðmundar er augljóslega unnið 

eftir þeim Selkollu þætti sem finna má í B-gerðinni enda notar hann þar nöfnin Dálkur og Þorgísl (sjá Saga 
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3. Hvað er hetja? 

Þær hetjur sem Íslendingar þekkja hvað best eru þær sem fjallað er um í hetjukvæðum 

eddukvæða og svo Bjólf í Bjólfskviðu. En jafnvel þó að þessar hetjur séu nokkuð vel þekktar 

bæði innan og utan fræðaheimsins þá er það ekki endilega svo að hver sem er gæti sagt hvað 

einkenni helst hetju og frásagnir af þeim. Að auki þarf að huga vel að greinarmuni á hetjum 

og svo öðrum köppum sem við þekkjum til að mynda úr Íslendingasögum.  

  Hetjukvæðin segja frá fornfrægum, mannlegum hetjum sem eru þar af leiðandi 

dauðlegar verur sem berjast með lífið að veði og eiga jafnvel við ofurefli að etja.44 Dauðinn 

hræðir þær ekki og þær eiga ekki að forðast hættuna heldur „miklu fremur að leita hana 

uppi.“45 Hetjan, líkt og Ciklamini bendir á, „frelsar menn frá skrímslum“46 og gerir það ein.47  

 Þó er ekki nóg að hetjan vinni einungis bug á einhverjum óvin eða andstæðingi heldur 

er líka mikilvægt að frásögnin hvetji til „[hetjudýrkunar]: aðdáun á hetjuskap og þeim sem 

fellur vegna trúnaðar við siðakröfur hetjuskaparins, og fyrirlitning á hinum sem leggur sig í 

framkróka að komast lifandi úr hverjum háska.“48 Ef ekki er neinn siðaboðskapur, ekkert til 

að dýrka og aðhyllast í fari hetjunnar er hún ekkert nema aðalpersóna en hetjan þarf að vera 

meira. Hetjukvæði eru því kjörið samanburðarefni fyrir efni þessarar ritgerðar, ímynd 

Guðmundar þar sem hann hefur hér hlutverk hetjunnar í frelsun samfélagsins frá ófreskjunni 

Selkollu. 

3.1 Sameiginleg einkenni heilagrar hetju og hetju úr eldri menningararfi 

Í þessum kafla verða sameiginleg einkenni hetjunnar Bjólfs og svo Guðmundar borin saman. 

Hér er þó ekki gert ráð fyrir að höfundur Guðmundar sögu hafi endilega þekkt til Bjólfskviðu 

en kviðan verður að teljast sérlega heppileg til samanburðar, bæði af því að fyrir slíkum 

samanburði eru fordæmi, til að mynda í grein Marlene Ciklamini49 og svo af því að viðureign 

Guðmundar og Selkollu og svo átök Bjólfs við Grendil og móður hans eru svipaðar frásagnir 

að ýmsu leyti. Báðar snúa þær að átökum milli góðs og ills þar sem karlmaður tekst á við 

andkristin skrímsli af hinu kyninu en að auki má sjá í báðum frásögnum ákveðin mót tveggja 

heima, hins gamla heiðna heims og svo nýja kristna heimsins. Hér í þessum kafla verða þó 

                                                                                                                                                                                     
Guðmundar Arasonar, 83). Breytingin á nafninu Þorgils í Þorgísl er líklegast til þess að nafnið passi betur í 

vísuna og rími þar við orðið píslir. 
44 Vésteinn Ólason, „Hetjukvæði“, 125-6. 

45 Ibid., 125. 

46 Ciklamini, „Folklore and Hagiography in Arngrímr‘s Guðmundar saga Arasonar“, 2. Þýðing mín. 

Upprunalegur texti: „delivers man from monster“. 

47 Ibid., 3. 

48 Vésteinn Ólason, „Hetjukvæði“, 126. 
49 Ciklamini, „Folklore and Hagiography in Arngrímr‘s Guðmundar saga Arasonar“, 3. 
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einungis tvö einkenni frásagnanna borin saman; hinn vonlausi heimur sem Guðmundur og 

Bjólfur stíga inn í í frásögnunum og svipað viðhorf hetjunnar og heilags manns til dauðans. 

  Heimarnir sem Guðmundur og Bjólfur stíga inn í eru líkir, báðir þarfnast þeir góðrar 

hetju, einhverrar sem frelsar fólkið undan ánauð þess hryllings sem ásækir það. Fólkið sem 

Selkolla ásækir getur ekkert gert gagnvart miskunnarlausum ofsa hennar og er gjörsamlega 

varnarlaust rétt eins og Skjöldungar gagnvart ofsa Grendils. Bókmenntafræðingurinn 

Theodore L. Steinberg heldur því fram í umfjöllun sinni um Bjólfskviðu að „ein af ástæðunum 

fyrir þrákelkni illskunnar í kvæðinu er tregða fólksins til að berjast almennilega gegn 

henni.“50 Bæði Bjólfur og Guðmundur stíga inn í umhverfi þar sem fólkið hefur gefist upp 

fyrir illskunni og er gjörsamlega vanmáttugt gagnvart henni. 

  En af hverju er fólkið svona tregt til að berjast gegn þessari miskunnarlausu illsku? 

Hvað orsakar vanmátt þess? Í báðum tilfellum virðist það vera hegðun fólksins sem kallar 

þessar forynjur yfir það. Í Bjólfskviðu er Grendill fyrst kynntur til sögunnar þegar segir frá 

þeim veislum sem áttu sér stað í höllu Skildinga, Hirti (fe. Heort). 

Þá frá ég víða til verka settan 

  mannfjölda mikinn við miðgarð þenna 

  hús að skrautbúa. Honum lánaðist 

  með öld árla að algera húsið 

  hallranna mest. Gaf Hjartar nafn 

  að um veröld vítt veg hans bæri. 

  Brá hann eigi heitum, baugum deildi 

  og silfri að sumbli. Salur gnæfði 

  hár og horngeypur; höðelda beið, 

  leiðra loga. Áður lengi væri 

  enn reis eggjagnat með eiðsvörnum, 

  aftur valníð vakna skyldi. 

Þá varð inn fláráði fólsku andi 

  illsku þrúgaður í ystu myrkrum 

  er hann dag hvern dróttir heyrði 

  kveða við kætitré í konungs ranni 

  sungu skáld ljóð.51 

Það sem eggjar Grendil áfram er sú afbrýðissemi sem hann finnur gagnvart þeim sem sitja 

inni og gleðjast, þar sem konungurinn útdeilir gjöfum. Hann ræðst til atlögu þegar allir eru 

sem berskjaldaðastir, sofandi eftir sumbl og gleðskap og rænir 30 mönnum og drepur en 

Skjöldungar verða ekki varir við ódæðið sem átti sér stað um nóttina fyrr en morguninn eftir.  

  Í Guðmundar sögu eru það lestir fólksins sem færa þeim þessa illsku. Fyrra skiptið er 

                                                           
50 Steinberg, Reading the Middle Ages: An Introduction to Medieval Literature, 32. Þýðing mín. Upprunalegur 

texti: „One of the reasons for the persistance of evil in the poem is people‘s reluctance to oppose it actively.“ 
51 Bjólfskviða, 12. 



14 

 

þegar vinnuhjúin sem eiga að fara með barnið til skírnar en hið seinna þegar losti bóndans 

kallar yfir fólkið bölvun og ánauð. 

  Háttsemi fólksins er ögrandi og verður þess valdandi að forynjurnar ráðast á það. 

Vanmátturinn til að berjast gegn þeim er til kominn af skömm, tilfinningu sem fórnarlömb 

þurfa oft að þola. Hjá bóndanum felst skömmin í því að hafa látið glepjast og freistast til þess 

að stunda þetta kjötlega verk. Í vísum Einars Gilssonar setur hann fram útskýringu á illdæði 

Selkollu gagnvart bóndanum en þar er svo kveðið: 

kemr í hús, en hamra 

  hlyns olli þat kynjum, 

  Gríðr til girndar fæðis 

  gjósorð um dag ljósan.52 

Í kvæðinu er það túlkað sem svo að bóndinn hafi verið veikur fyrir en í frásögninni er ekki 

minnst á nokkuð slíkt.53 Því er koma Selkollu einungis prófraun fyrir hann, próf sem hann 

fellur á. Selkolla nýtir sér karlmannlega hvatvísi hans en „karlmannleg gildi voru mæld í 

frammistöðu í […] kynlífi.“54 Hann sofnar á verðinum rétt eins og Hróðgeir í Bjólfskviðu: 

        Hinn mikli prins, 

  sögufrægi leiðtogi, harmi sleginn og hjálparlaus, 

  auðmýktur eftir að hafa sofnað á verðinum55 

Grendill hefur tekið af Hróðgeiri völdin og tekist að koma upp um varnarleysi Skjöldunga og 

sýna fram á það hvernig þeir sem sitja í Hirti eru ekki þess heiðurs verðugir að láta eins og 

miklir kappar enda geta þeir ekki varið heimkynni sín. Þannig verður hin mikla veisla sem er 

lýst í kvæðinu til marks um drambsemi og gjafir konungsins einskis virði. 

  Þess vegna verður þörfin fyrir utanaðkomandi frelsara, einhvern syndlausan, svo 

nauðsynleg. Á hetjunni má ekki finna neinn höggstað, ekkert sem getur mögulega hindrað 

hana að kljást við andstæðinginn. Þannig verður koma bæði Guðmundar og Bjólfs, 

utanaðkomandi menn án lasta, að ákveðinni frelsun fyrir fólkið sem getur með þessu kvatt 

sínar gömlu syndir sem eykur svo glæsileika hetjanna beggja, Guðmundar og Bjólfs; þeir hafa 

                                                           
52 Túlkun Finns Jónssonar á vísunni er eftirfarandi: „hið orðhvassa flagð kom um hábjartan dag í hús til hans sem 

hafði lyst til kjötlegra verka; en það olli kynlegum sjúkdóm hjá smiðnum.“ Þýðing mín. Upprunalegur texti: „den 

ordhvasse trold kom ved höjlys dag i huset til ham, der nærede kødelig lyst; men det forårsagede smeden en 

mærkelig sygdom.“ (Sjá Finnur Jónsson, Den norsk-islandske skjaldedigtning, 435). 

53 Í B-gerð sögunnar er skrifað svo um sama bónda: „Þat var einn dag, er bóndi gjörði skip sitt einn saman í 

nausti, hann var kvennsamr, ok um daginn sýndist honum, at kona hans gengi í naustið; hann bregðr á blíðlæti 

við hana, því at þau vóru vön til slíkra leika.“ (Sjá Viðbætir. I. Brot úr miðsögu Guðmundar, 605). 

54 Ásdís Egilsdóttir, „Með karlmannlegri hreysti og hreinni trú“, 146. 

55 Beowulf, 11. Hér er notast við enska þýðingu Seamus Heany á kviðunni þar sem hún skýrir betur frá 

skömminni sem Hróðgeir verður fyrir. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „Their mighty prince, the storied leader, 

sat stricken and helpless, humiliated by the loss of his guard.“ Þýðing Halldóru Björnsson er hér að auki birt til 

hliðsjónar: „Mæringur þjóðar, öðling árgóður óglaður sat, þoldi fyrir þegna þungar harmsakir“ (sjá Bjólfskviða, 

15). 
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varann á, annað en hinir. 

  Annað og öllu almennara sameiginlegt einkenni dýrlings og hetju er viðhorf þeirra 

beggja til dauðans. Í Bjólfskviðu sjálfri kemur það viðhorf vel fram í eiðstafi hetjunnar sem 

hann segir sjálfur frá: 

  Lát huggast, inn horski! Hverjum mun betur 

  vinar hefna en í vílmóð falla. 

  Allir bíðum vér aldurtila 

  veraldarlífs. Vinni hver sem má 

  dóm áður deyi; það er dróttgumum  

  ólífðum orðstír bestur.56 

Þarna kemur bersýnilega í ljós áðurnefnt viðhorf að hetjan óttist ekki dauðann heldur vinni 

dáðir svo að orðstír hennar megi lifa lengur en hún sjálf. Viðhorf dýrlinga til dauðans er 

svipað en „[í] ljósi upprisunnar var dauði hinna sanntrúuðu túlkaður sem tilhlökkunarefni og 

endurfæðing til nýs lífs.“57 Þannig gat dauðinn líka verið hentugur minningu dýrlingsins því 

þeir sem „guldu fyrir trú sína með lífi sínu voru nefndir píslarvottar“.58 

  Þannig virkjar dauði hetjunnar og dýrlingsins þann átrúnað sem síðan fylgir þeim og 

því er stefnir allt þeirra líf í eina átt, í áttina að dýrkun. Lokatakmarkið er þá að deyja fyrir 

góðan málstað og það er þess vegna sem Guðmundur þarf ekkert að óttast þegar hann mætir 

Selkollu. Muni hann deyja í viðureign sinni og skrímslisins er það honum til framdráttar því 

þá deyr hann sem píslarvottur, drepinn af fulltrúa hins heiðna arfs sem eftir er. Hann myndi þá 

skilja eftir sig góðan orðstír, rétt eins og hetjan. 

  Þannig skiptir engu máli hvort Guðmundur lifir eða deyr í viðureign sinni gegn 

Selkollu. Lifi hann er málstaður hans réttur og honum er haldið á lífi einungis hans vegna; 

deyi hann, deyr hann fyrir réttan málstað og endurfæðist til nýs lífs. Þannig þurfa þeir sem eru 

sannlega helgir og hetjur sem með sanni mætti kalla hugrakkar aldrei að vera hræddir við 

dauðann því að báðir hópar eru réttu megin við þá línu sem þeir setja sér sjálfir. Þeir verða þó 

að setja sér siðakröfur til þess að vera réttu megin. Þær siðakröfur sem er augljóst leiðarstef í 

Selkollu þætti eru þó nokkuð frábrugðnar þeim kröfum sem hetjur hinna löngu liðnu heiðnu 

fortíðar settu sér. 

3.2 Siðaboðskapurinn 

Þó hægt væri að týna til enn fleiri dæmi um sameiginleg hetjueinkenni Guðmundar og 

erkihetjunnar Bjólfs er þó ekki þar með sagt að líkindin séu algjör þó að þeir hafi sameiginlegt 

                                                           
56 Bjólfskviða, 67. 

57 Ásdís Egilsdóttir, formáli að Biskupa sögum I, IX 
58 Einar Sigurbjörnsson, „Dýrlingar – helgir menn“, x. 
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hlutverk í hvorri sögunni fyrir sig, hlutverk frelsunar og hetju. Hér í þessum kafla verður 

athyglinni beint að einu mikilvægu einkenni Guðmundar sem gæti mögulega greint hann frá 

veraldlegum köppum og hetjum en það er sá siðaboðskapur sem „Selkollu þáttur“ ber með sér 

sem er áherslan á skírlífið. 

  Hugmyndin um skírlífi presta og biskupa var nokkuð ný af nálinni þegar Guðmundur 

var biskup; fyrstu lögin þess efnis voru sett um miðja 11. öld eftir að munkar, sem höfðu alltaf 

lifað skírlífir, börðust fyrir slíkum breytingum.59 Á tímum Guðmundar var það ekki enn orðin 

krafa að prestar, og þar af leiðandi biskupar, skyldu vera skírlífir60 en þegar ákveðið var að 

veita Guðmundi biskupsstólinn á Hólum var það talið honum „til ágætis að hann var 

skírlífur“.61 Guðmundur hefur tekið sitt fordæmi frá Þorláki helga.62 

  Krafan um skírlífi klerka olli ákveðnum straumhvörfum í hugmyndum um 

karlmennsku þeirra. Sú úlfakreppa sem það leiddi af sér hefur Jo Ann McNamara nefnt svo 

snilldarlega Herrenfrage. Skírlífið varð þess valdandi að þeir karlmenn sem áður höfðu 

stundað kynlíf höfðu skyndilega tapað þessu mikilvæga karlmennskueinkenni: 

  Karlmennskan sjálf var í hættu. Karlar án kvenna, sviptir kynferði sínu, færðust of 

 nálægt hefðbundnum hugmyndum um kvenleika. Skírlífið rændi iðkendur sína þeirri 

 nauðsynlegu andstæðu sem notast er við til að byggja upp kyngervi. Það að stunda 

 kynlíf, ef aðeins til þess að monta sig við aðra karlmenn og fagna með þeim 

 undirskipan kvenna, var nauðsynlegt til þess að byggja upp  karlmennskuímynd. 63 

Þessir menn urðu nú að finna nýjar leiðir til að sanna karlmennsku sína og það gat reynst þeim 

þrautin þyngri. Frásagnir af Gissuri Ísleifssyni nefna sérstaklega hvernig hann hefur haft öll 

karlmennskuleg einkenni sem er eitthvað sem ætti ef til vill ekki að þurfa í frásögnum af 

andlegum leiðtogum.64 Þó er ekki ólíklegt að þegar hinn nýji siður hafi komið hér til lands 

hafi fólki einmitt fundist vígðir menn á einhvern hátt frábrugðnir karlmönnum sem fyrir voru 

og því hafi verið mikilvægt að nefna sérstaklega að þessir nýju kjólklæddu menn hafi svo 

sannarlega verið karlmenn fyrst og fremst.65 

 Ásdís Egilsdóttir skrifar sérstaklega um karlmennskuímynd munka. Karlmennska 

þeirra var ólík hefðbundnum karlmennskuhugmyndum miðalda „þar sem helstu […] gildi 

                                                           
59 McNamara, „The Herrenfrage“, 7. 

60 Gunnar F. Guðmundsson, Íslenskt samfélag og Rómakirkja, 208-9. 

61 Ibid., 48. 

62 Ibid. 
63 McNamara, „The Herrenfrage“, 8. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „Psychologically, manhood itself was at 

stake. Men without women, if deprived of sexuality, came dangerously close to traditional visions of femininity. 

Celibacy deprived its practitioners of the necessary „other“ upon which to construct a gender persona. Engaging 

in sex, if only in the sense of boasting to other men and joining with them in a common celebration of the 

physical subordination of women, was necessary to the construction of masculinity.“ 

64 Ármann Jakobsson, „Hinn fullkomni karlmaður“, 119. 
65 Ibid., 129 
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voru mæld í frammistöðu í bardögum og kynlífi. […] Munkar héldu sig utan fyrrgreindra 

athafna.“66 Frásagnir af heilögum mönnum voru eins og gefur að skilja öllu ólíkari 

hefðbundnum frásögnum af hetjum og köppum en eins og Ásdís bendir á, að þá drógu 

textarnir eigi að síður fram karlmannlega eiginleika heilagra manna. „Karla er […] freistað 

með lystisemdum holdsins og þeir sýna styrk sinn með því að berjast gegn þeim.“67 Hið sama 

hefur gilt um aðra í klerkastéttinni. Skírlífið var þeim ekki lengur fjötur um fótur heldur var 

það orðið mikilvægt því það greindi þá frá leikmönnum. 

  Þegar þau mætast í fyrra skiptið, Guðmundur og Selkolla, er það um nótt þar sem hún 

reynir að klæða hann úr hosunum, dulbúin sem kona. Selkolla vill augljóslega reyna að vinna 

Guðmund undir sig með því að brjóta á skírlífi hans sem var það eina sem gat skilgreint hann 

sem heilagt karlmenni, þ.e. hvernig hann varð ekki lostanum að bráð. Guðmundur lætur ekki 

undan og sendir hana frá sér og sýnir með því hvað gera skal þegar girndin og lostinn sækja 

að. Í bók sinni Fallen Bodies - Pollution, Sexuality, and Demonology in the Middle Ages 

skrifar sagnfræðingurinn Dyan Elliott um þær kynferðislegu hættur sem steðjuðu að 

kennivaldinu en eitt af því sem gat helst valdið skaða á skírlífi presta og olli skömm voru 

blautir draumar eða ósjálfráð kynæsing.68 Eftir að Selkolla er farin sefur fólkið á bænum lítið 

þá nóttina en Guðmundur vakir lengst. Sofni hann er sú hætta ávallt fyrir hendi að hann 

dreymi blautan draum. 

  Í þættinum er sýnt vel fram á mikilvægi skírlífis, því að það sem herjar á fólkið er 

lostinn og eina sem getur unnið bug á honum er að láta ekki freistast. Fólkið á bænum er 

hinsvegar ófært um að takast á við þennan djöful og hans freistingar og því þarfnast það 

frelsunar, frelsunar sem aðeins er á valdi Guðmundar góða. Guðmundur sýnir svo fram á 

nýjan eiginleika karlmennskunnar og það er sjálfstjórnin, nokkuð sem karlmenn sem ekki lifa 

skírlífi skortir. Siðaboðskapur sögunnar og þær siðakröfur sem Guðmundur gerir til annarra 

eru því nokkuð augljósar og felur í sér hetjudáð.  

  Dáð án siðlegrar hegðunar er ekki hetjudáð. Þannig getur hver sem er sigrast á 

einhverjum óvini án þess að vera hetja. Kappar Íslendingasagna eru ekki hetjur því að þeir 

aðhyllast ekki sterkar siðakröfur. Hetjan verður hinsvegar að gera það svo að mögulegt sé að 

líta upp til hennar. Siðaboðskapur Guðmundar er vissulega að forminu til ólíkur siðaboðskap 

hetja en hann þjónar þó sama tilgangi, þ.e. að vinna einhverjar dáðir fyrir dauðann. Fyrir 

Guðmundi er skírlífið sama eðlis en hans dáð felst í því að halda því fram í rauðan dauðann. 

                                                           
66 Ásdís Egilsdóttir, „Með karlmannlegri hreysti og hreinni trú“, 146-7. 

67 Ibid., 147. 
68 Elliott, Fallen Bodies: Pollution, Sexuality, and Demonology in the Middle Ages, 14-15. 
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Því má velta því fyrir sér hvort skírlífið aðgreini Guðmund að einhverju leyti frá öðrum 

hetjum úr eldri menningararfi, hvort skírlífið sé í raun og veru bara þær siðakröfur sem 

Guðmundur aðhyllist og fólk dýrkar hann fyrir. 

  Ef við rifjum upp þá kenningu að helsti munurinn á hetjudýrkun og dýrkun dýrlinga sé 

sá að hetjan hafi ekki getað gegnt sama hlutverki milligöngumannsins, líkt og dýrlingurinn. Sé 

litið til siðakrafna hetja má þó ef til vill segja að þær séu árnaðarmenn sem standa milli 

mannheima og einhvers æðra. Hetjan og dýrlingurinn hvetja til þess að lifa eftir ákveðnum 

reglum vegna þess að þau vita einfaldlega betur. 

  Því er ef til vill ekki rétt að segja sem svo að um einstök einkenni heilagrar hetju sé að 

ræða þegar skírlífi Guðmundar er tekið fyrir, líkt og var lagt upp með í byrjun þessa kafla. 

Frekar væri hægt að segja að skírlífið hafi einfaldlega tekið við af hefðbundnum siðaboðskap 

hetjunnar, nú undir breyttum formerkjum til þess að mæta nýjum tíma og nýju hugarástandi. 

4. Heimur forynjanna 

Hetja án andstæðinga getur varla talist hetja og andstæðingurinn, hvort sem hann er önnur 

persóna í frásögninni eða einfaldlega innra með hetjunni, getur líka skilgreint hetjuna. Hér í 

þessum kafla mun andstæðingur Guðmundar, Selkolla, skoðaður og hún borin saman við 

andstæðinga Bjólfs og þannig reynt að varpa frekara ljósi á hrollvekjueinkenni þeirra.  

  Að auki mun kaflinn snúa að því hugtaki sem Janice Hawes notar yfir Bjólf í 

greiningu sinni á hetjuímynd hans en þar kallar hún hann „liminal human hero“ sem gæti 

verið þýtt sem „mannleg jaðarhetja“ eða einfaldlega „jaðarhetja“.69 Með því hugtaki reynir 

hún að meta hversu tengdur Bjólfur er í raun og veru þeim heimi sem hann berst gegn en 

svipað mat verður lagt á Guðmund og tengingar hans við Selkollu. 

4.1 Hin „umskiptilega mynd úvinarins“70 

Uppruni forynja Bjólfskviðu og Selkollu sjálfrar er nokkuð svipaður, öll eru þau fædd af 

einhverri synd. Af upprunasögu Selkollu má draga þá ályktun að við saurlifnað vinnuhjúanna 

hafi stúlkan endurfæðst sem Selkolla, enda kemur það fram að barnið deyr en lifnar stuttu 

síðar aftur við og er þá hræðilegt á að líta. Þetta stemmir við það sem Salisbury skrifar en 

kynblendingar manna og dýra og fæðingar þeirra voru oft tengdar við „ógætni af hálfu hinnar 

óléttu konu“.71 Hér er það vissulega ekki þannig að Selkolla hafi fæðst sem skrímsli heldur 

getur viðlíka saurlifnaður of nálægt óskírðu barni greinilega haft mjög slæm áhrif. Í sama 

                                                           
69 Hawes, „Monsters, Heroes and Social Identity“, 86. 

70 Saga Guðmundar Arasonar, 78. 

71 Salisbury, The Beast Within, 146. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „incaution on the part of a pregnant 

woman.“ 
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streng tekur Sean B. Lawing. Barnið er í hættu áður en það er skírt og djöflar eiga auðvelt 

með að taka sér bólfestu í líkama þeirra.72  

  Þannig má rekja uppruna Selkollu til atburðar, syndar, sem gerðist áður en barnið varð 

skrímsli, rétt eins og Grendill og móðir hans eru afkomendur morðingjans Kaín. Þannig 

gengur „saurlífi hjúanna […] aftur með konunni“73 rétt eins og Grendill og móðir hans halda 

morðum Kaíns áfram. Þessar verur eru því fæddar af mannlegum brestum og syndum, fæddar 

af mönnunum sjálfum. Mennirnir hafa því skapað sér sína eigin óvini. 

  Annað sem þessar forynjur eiga sameiginlegt er útlit og einkenni þeirra en þau eru öll 

á mörkum hins mannlega og dýrslega, skrímsli með óljóst útlit. Þau eru hvorki hluti af 

mannlegu samfélagi né hluti af dýraríkinu og eru því úrhrök.74 Það er þeirra helsta 

hrollvekjueinkenni því að þau eru eitthvað óþekkt, eitthvað sem ekki er hægt að skilgreina og 

hefur ekki sést áður. Djöfullinn var oft látinn birtast sem slíkur blendingur eins og sjá má í 

Teiknibókinni (AM 637a III 4to). Á blaði 18v situr hann við hlið þriggja manna sem gerast 

allir sekir um ofdrykkju. Þar er djöfullinn með hófa, hala og mannshendur. Á sama blaði má 

að auki sjá mynd af mannljóni, manni með ljónsfætur.75  

  Viðhorf til blendinga var þó ekki alltaf neikvætt í heiðnum frásögnum líkt og í 

Bjólfskviðu. Aðalheiður Guðmundsdóttir bendir á að í fjórtán íslenskum frásögnum má finna 

sagnaminnið um varúlfa, þ.e. um menn sem breytast í úlfa.76 Hún vísar svo sérstaklega til 

Völsunga sögu og skrifar að þegar Sigmundur tekur son sinn Sinfjötla út í skóg þar sem þeir 

lifa sem úlfar í tíu daga sé tilgangurinn augljós; „að venja [Sinfjötla] við erfiðleika og sem 

fullþroska bardagamaður (Völsungr) verði Sinfjötli að þekkja sitt dýrslega eðli, villidýrið 

innra með sér“.77 Viðhorfið gat því verið jákvætt meðal heiðinna manna en náin tengsl 

Grendils og móður hans við Kaín gera það að verkum að það verður alltaf neikvætt. Þar spila 

inn í tengsl kviðunnar við kristin trúarbrögð og bókmenntir en með tilkomu þeirra ágerðist 

                                                           
72 Lawing, „The Place of the Evil“, 146. 

73 Ármann Jakobsson, Illa fenginn mjöður, 159. 

74 Sem dýrablendingar eru þau Grendill, móðir hans og Selkolla öll utangarðs. Í doktorsritgerð sinni, „Monsters, 

Heroes and Social Identity“, notar Janice Hawes kenningar Kirsten Hastrup, um íslenskt samfélag á miðöldum 

og þá sem eru útangarðs og innangarðs, til að greina mörkin milli samfélags manna og þess sem er hættulegt og 

ótamið (sjá Hawes, „Monsters, Heroes and Social Identity“, 111). Þannig ógna Grendill og móðir hans þessum 

stöðugleika tveggja andstæðna og mörkum tveggja heima þegar þau ráðast inn í höllina og Selkolla ógnar 

þessum sömu mörkum þegar hún ásækir byggðina og tekur bólfestu á bæ bóndans. 

75 Guðbjörg Kristjánsdóttur, Íslenska teiknibókin, 152-3. Þessar myndir eru taldar vera frá um 1450-75. 

76 Aðalheiður Guðmundsdóttir, „The Werewolf in Medieval Icelandic Literature“, 278. 

77 Ibid., 284. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „to accustom him to hardship and that as a fully trained warrior 

(Völsungr) Sinfjötli must come to know his animal nature, the wild animal within him“. 
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óttinn gagnvart slíkum verum og dýrum á miðöldum.78  

  Þegar kristnin fór að ryðja sér rúms boðaði það ýmsar breytingar á hugmyndum manna 

um heiminn. Þar voru hugmyndir um dýr ekki undanskildar en fyrstu kirkjufeðurnir, 

heimspekingar hins nýja afls, „höfnuðu hugmyndum fornaldar um náin tengsl dýra og 

manna“,79 hugmyndir sem höfðu verið viðteknar á fornöld. Af þessu leiddi að heimspekingar 

kirkjunnar þurftu að skilgreina dýr nánar og hvað það var sem aðgreindi dýr og menn en það 

var margt. Grundvöllurinn fyrir þessum aðskilnaði var rökhyggjan en hún var einungis á færi 

manna.80 Þannig var til dæmis hægt að skilgreina ofbeldi manna sem skiljanlegt og rökrétt, 

með ástæðu og markmiði, en ofbeldi dýra órökrétt.81 

  Þetta verður til þess að menn áttu að forðast tengingar við dýr og því voru óvinir 

mannkyns og kristninnar oftar en ekki dýr eða hálfmennskar verur. Slíkar verur má bæði sjá í 

málverkum og bókmenntum. Í altaristöflu Haguenau og Grünewalds frá árinu 1516 má sjá 

dýrlinginn heilagan Antóníus berjast við ýmsar djöfullegar verur og þar á meðal risastóran 

fugl sem heldur á kylfu.82 Selkolla er svo dæmi um hálfmennska veru í bókmenntum sem 

ræðst á menn. 

  Þegar litið er til Selkollu má ef til vill velta því fyrir sér hvort ofbeldi hennar sé í raun 

og veru órökrétt og án allrar ástæðu og markmiða. Með ásókn sinni á bóndann er það í raun 

og veru löstur hans, löngun til holdsins lystisemda, sem hún dregur fram. Að sama skapi 

þegar hún ætlar að færa Guðmund úr hosunum ræðst hún á það sem er honum mikilvægast, 

skírlífið. Höfundur D-gerðarinnar hefur verið meðvitaður um áhrif þess að hafa slíkt skrímsli 

sem höfuðandstæðing, skrímsli sem er sannarlega illt. Hér getur verið gagnlegt að líta aftur til 

mismunarins á B- og D-gerð Guðmundar sögu en eins og áður hefur verið minnst á þá er 

frásögnin af Selkollu varðveitt í báðum gerðum. Þar er ekki aðeins sá munur á sögunum að í 

D-gerðinni eru allir nema Selkolla og Guðmundur nafnlausir heldur eru örlög þeirrar persónu 

sem dyggðugi frændinn gegnir í D-gerðinni ólík, en í B-gerðinni er maður að nafni Þorgils 

dani í því hlutverki. 

  Í B-gerðinni virðist svo vera sem Þorgils dani hafi ekki legið hjá Dálki af góðmennsku 

heldur einungis verið þar af einskærri tilviljun: „Hon [Selkolla] sækir svá at Dálki, at öngir 

                                                           
78 Þó má finna blendingsverur í miðaldahandritum sem ekki voru taldar grimm skrímsli heldur æðri 

hefðbundnum dýrum. Hundhausinn (þýðing mín, e. doghead) er dæmi um slíkt fyrirbæri en það var, líkt og 

nafnið gefur til kynna, vera með hundshaus (sjá Malcolm Jones, „Doghead“, 232-3). 

79 Salisbury, The Beast Within, 4. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „rejected a classical view that saw humans 

and animals as closely related“. 

80 Ibid., 5. 

81 Ibid. 

82 Í bókinni Angels and Demons in Art kemur fram að Grünewald hafi augljóslega sótt innblástur fyrir þennan 

stóra fugl í dýrafræðibækur miðalda (e. bestiary) (sjá bls. 75). 



21 

 

þorðu nær honum at koma. Þorgils dani liggr hjá Dálki um nætr. Á einni nótt ræðr Selkolla á 

hann ok spreingir or honum bæði augun […]“.83 Frændinn dyggðugi vill hinsvegar liggja hjá 

bóndanum, honum til huggunnar og hann er líka kallaður dyggðugur. Þannig verður ódæði 

Selkollu gagnvart frændanum öllu verra þar sem þá er árásin ekki þess lags að hún beinist 

gegn einhverjum sem var staddur á röngum stað á röngum tíma, heldur beinist hún gagnvart 

einhverjum sem vildi liðsinna bágstöddum. Að auki eru örlög þessara tveggja persóna ólík þar 

sem frændinn dyggðugi deyr en Þorgils lifir lengi og sjónlaus. Illska Selkollu er því öllu 

greinilegri í D-gerðinni og ofbeldi hennar að sama skapi nokkuð rökrétt. 

  Þó missa þessar persónur, dyggðugi frændinn og Þorgils dani, báðar augun.84 Árás 

Selkollu á augun gefur enn betur til kynna að ofbeldi hennar er ekki órökrétt heldur þvert á 

móti með skýra ætlun í huga. Líkt og Carol Clover bendir á í bók sinni Men, Women, and 

Chainsaws að þá gegna augun miklu hlutverki í nútímahrollvekjunni. Augun eru ekki aðeins 

greiðasta leiðin fyrir hrylling að huga mannsins heldur koma þau líka oft fyrir í hrollvekjum 

og verða oft fyrir áreiti. Þannig getur það verið vinsælt í hrollvekjum að sjá augu skorin með 

hnífum, nálum eða einhvern blindaðan.85 

  Með því að ráðast á augu ræðst Selkolla ekki aðeins á viðkvæman stað og vekur 

þannig viðbjóð lesenda heldur gerir hún sig að mikilli andstæðu Guðmundar með þessu enda 

koma augu fyrir seinna í Guðmundar sögu. Í þeim hluta sögunnar sem segir frá jarteinum eftir 

dauða Guðmundar er sagt frá gamalli konu sem ausir vatni á augu sín sem Guðmundur hefur 

áður vígt og fær þannig sjónina aftur eftir áratuga blindu.86 Augun eru líka tengd við árás 

Selkollu á bóndanum en eins og Ármann Jakobsson skrifar í grein sinni „Öskudags- og 

miðdegisdjöflar“ að þá er „glæpur [bóndans] að trúa eigin augum.“87 Þannig eru komin enn 

frekari andstæður milli Selkollu og Guðmundar; Selkolla tekur sjónina burt en Guðmundur, 

líkt og Jesús, gefur sýn.88 

  Þessar andstæður milli hetjunnar og ófreskjunnar, frelsarans og þess sem hneppir í 

ánauð, eru drifkraftur sögunnar sem sýnir fram á hverjir eru réttu megin og hverjir ekki. Rétt 

eins og andstæður Bjólfskviðu þar sem Grendill og móðir hans eru hluti af því villta en Bjólfur 

                                                           
83 Viðbætir. I. Brot úr miðsögu Guðmundar Arasonar, 605. 

84 Þó er ein breyting á þeirra örlögum að Þorgils dani lifir árásina af en frændinn deyr. Þannig ýkir höfundur D-

gerðarinnar áhrif þess að missa augun og hryllingurinn verður enn meiri fyrir lesandann. 
85 Clover, Men, Women, and Chainsaws, 191. 

86 Saga Guðmundar Arasonar, 169. Raunar er þetta í sama kafla og bróðir Arngrímur talar um sjálfan sig en á 

það var minnst í 2. kafla. 

87 Ármann Jakobsson, „Öskudags- og miðdegisdjöflar“, 16. Augað er að auki eitt af höfuðtáknum kristinnar 

kirkju og auga í þríhyrningi „er tákn um alsjáandi auga guðs um allan tíma veraldar“ (sjá Sölvi Sveinsson, 

Táknin í málinu, 22). 
88 Biblían. Matteusarguðspjall 9:27. 
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og föruneyti hans hluti af heimi mannanna, hinum siðmenntaða heimi. Þeir árekstrar sem 

verða milli þessara andstæðna eru svo til þess að lesendur (áheyrendur) megi draga af þessu 

lærdóm. Til þess að svo megi verða, svo að siðaboðskapur sögunnar komi nógu vel fram, 

þurfa andstæðurnar að vera nokkuð augljósar. Í „Selkollu þætti“ sem og í samanburðarefninu 

Bjólfskviðu eru þessar andstæður nokkuð augljósar, bæði hvað varðar uppruna hetjanna 

annarsvegar og ófreskjanna hinsvegar89 og svo gjörðir þeirra. Það sem er þó ef til vill ekki 

jafn augljóst er það hvernig staða þessara andstæðna í mannheimum er lík, hvernig þær eru að 

einhverju leyti af sama meiði. 

4.2 Af sama bergi brotinn 

Í grein sinni um vampírubana og Gretti Ásmundarson bendir Ármann Jakobsson á það að 

skrímslabanar eru allir „á einhvern máta staðsettir á jaðri mannlegs samfélags“ og þeim er 

ómögulegt að lifa eðlilegu lífi. 90 Hann vísar svo í bók Bruce McClelland, Slayers and their 

Vampires, þar sem segir svo: „Hin forboðna þekking sem leynist á bak við allar frásagnir af 

vampírum og bönum þeirra er að bæði vampíran og vampírubaninn eru af sama bergi brotnir; 

þau hafa líka eiginleika og deila að miklu leyti sama tilgangi.“91 Þessa kenningu heimfærir 

Ármann svo yfir á bæði Glám og Gretti og skoðar hvernig barátta þeirra við hið illa færir þá 

nær illskunni og fjær hinum mannlega heimi: „Þeir sem berjast við skrímsli breytast sjálfir í 

skrímsli í Grettis sögu. Glámur breytist bókstaflega á meðan Grettir breytist aðeins að mati 

samfélagsins“.92 Spurningin er því hvort og að hve miklu leyti má telja Bjólf og Guðmund 

jaðarverur líkt og Gretti og Glám og hvað hjálpar þeim að lifa við slíka stöðu.93  

  Janice Hawes ræðir sérstaklega jaðarstöðu Bjólfs og skoðar hann sem „liminal human 

hero“ sem gæti útleggst á íslensku sem „hetja á jaðri hins mannlega“.  Hawes bendir 

sérstaklega á mikinn styrk Bjólfs sem er jafnmikill og styrkur Grendils.94 Þessi mikli styrkur 

Bjólfs gefur það til kynna að hann sé að einhverju leyti ómannlegur og gæti þá rétt eins sjálfur 

verið ógn gagnvart veikari mönnum en Bjólfur kýs að nýta þá einungis til að hjálpa honum að 

                                                           
89 Uppruni ófreskjanna er valdur að útliti þeirra sem er svo valdur að útilokun þeirra frá mannlegu samfélagi. 

90 Ármann Jakobsson, „The Fearless Vampire Killers“, 312. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „are in some way 

placed on the margins of human society.“ 

91 McClelland, Slayers and their Vampires, 184. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „The forbidden knowledge that 

lurks behind all tales of vampires and slayers is that both the vampire and the slayer are cut from the same cloth; 

they are homozygotic and in many ways share the same purpose.“ 

92 Ármann Jakobsson, „The Fearless Vampire Killers“, 313. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „In Grettis saga, 

those who fight trolls become trolls themselves. Glámr does it literally, whilst Grettir does so only in the eyes of 

society.“ 

93 Hér verður að benda á að samfélagsleg staða Guðmundur og Bjólfs annarsvegar og Grettis hinsvegar er ólík að 

miklu leyti þar sem Grettir er útlagi en hinir tveir eru það ekki. Hér er hinsvegar einblínt á það einkenni þeirra 

sem berjast við myrkraverur og djöfla sem snýr að jaðarstöðu þeirra í mannlegu samfélagi og því verður 

samanburðurinn við Gretti að teljast góður þar sem þar eru mörg sameiginleg einkenni að finna. 
94 Hawes, „Monsters, Heroes and Social Identity“, 100.  
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vernda samfélagið gagnvart utanaðkomandi hættu.95 Það er þó ekki sjálfsagt fyrir mann eins 

og Bjólf og hann verður að sýna mikla sjálfstjórn og aga. Hawes vísar til lofræðu Skjaldar um 

Bjólf eftir að sá síðarnefndi hefur lokið verki sínu og losað Dani við óværuna.  

      Hefirðu að jöfnu 

  hreysti og hugrekki.96 Halda skal og efna 

  vináttuheitið. Verða muntu huggari 

  langar stundir lýðum þínum 

  hetjum hjálpsamur. 

    Svo var Hermóður eigi 

  ættingjum Eggvalds, ár-Skjöldungum; 

  var þeim ei að vild, en vígum olli 

  dauða og eyðingu Dana lýði; 

  brytjaður af móði borðanauta, 

  axlarstallara, uns einn hann hvarf 

  mæringur þjóðar frá manna fagnaði. 

  Þó hafði mildur Guð miðlað honum 

  afli og upphefð yfir alla menn, 

  hverjum frama, en í hjarta greri 

  brjóstharður blóðþorsti; bauga sparði 

  við Danaþjóð, sér til dómsáfellis; 

  vegna ógóðra verka þoldi 

  armæðu langa. Lærðu af þessu 

  gæsku og gjafmildi. Gáðu að orðum 

  aldraðs manns.97 

Hérna rifjar Skjöldur upp aðra hetju sem hafði hlotið blessun Guðs en ekki notað krafta sína 

sem skildi heldur einmitt öfugt og orðið það sem hann átti að berjast á móti. Skilin á milli 

þess góða og þess illa eru óljós og auðvelt fyrir mann eins og Bjólf að gerast vondur því að 

skrímslabaninn og skrímslið eru verur af sama meiði. Hawes vísar einnig til orða Kroll sem 

segir að sagan um Hermóð sé dæmisaga fyrir Bjólf og sé sögð „til varnar skyndilegum, 

villtum og andfélagslegum löngunum.“98 Vilji hann forðast það að smitast af illskunni sem 

hann berst við, líkt og getur komið fyrir aðra draugabana, má hann ekki láta valdið stíga sér til 

höfuðs og hann verður að læra að halda aftur að kröftum sínum. 

  Sömu augum má líta Guðmund. Þegar Selkolla og Guðmundur mætast í fyrra skiptið 

er hún dulbúin en Guðmundur þekkir hana um leið og rekur burt. Þessi atburðarás vísar 

greinilega til annarra frásagna af heilögum mönnum og minnir á svipaða kafla úr Nicholaus 

                                                           
95 Ibid., 86. 

96 Hér er þýðing Halldóru ófullnægjandi en upprunaleg setning er eftirfarandi: „Eal þū hit geþyldum healdest, 

mægen mid mōdes snyttrum.“ Réttara væri að þýða „mægen […] mōdes snyttrum“ sem „hreysti og visku 

(vitrum huga).“ (Sjá Hawes, „Monsters, Heroes and Social Identity“, 128; Jack, Beowulf: A Student Edition, 128.) 

97 Bjólfskviða, 82. 
98 Kroll, „"Beowulf": The Hero as Keeper of Human Polity“, 119 
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sögu erkibiskups sem segir frá því þegar Nicholaus er á bæn og til hans kemur djöfull, 

dulbúinn sem engill.  

 Á nökkurum degi kom djöfull, þar er helgur Nicholaus var á bæn sinni, og brá á sig 

 ljóss engils líki. En er Nicholaus leit hann þá mælti hann: „Hver ertu eða hví komtu 

 hér?“ 

  Djöfull svaraði: „Engill guðs em eg og kom eg higað [sic] að sjá verk þín.“ 

  Þá skildi Nicholaus að djöfull var og gerði krossmark á móti honum og mælti: „Þú enn 

 slægi andi, gakktu út úr húsi mínu frá augliti mér og dvel ekki.“99 

Þannig þekkir Guðmundur Selkollu strax í dulargervi rétt eins og heilagur Nicholaus. Það 

hefur augljóslega verið sjálfsagt fyrir heilaga menn að þekkja djöfla án þess að djöflarnir 

segðu til sín. 

  Þessi eiginleiki, að þekkja myrkraverur, er ekki aðeins að finna hjá heilögum mönnum 

heldur líka hjá köppum og hér verður að líta aftur til þeirra Grettis og Gláms. Eftir að Glámur 

hefur lagt þá bölvun á Gretti að hann skuli hafa þau augu „jafnan fyrir sjónum, sem [Glámur] 

ber eftir, ok mun [Gretti] þá erfitt þykkja einum að at vera“100, verður Grettir svo myrkfælinn 

að þegar myrkva tekur sýnist „honum þá hvers kyns skrípi, ok þat er haft síðan fyrir orðtæki, 

at þeim ljái Glámr augna, eða gefi glámsýni, er mjög sýnisk annan veg en er.“ Janice Hawes 

bendir á að Grettir hafi nú öðlast nú þann hæfileika að sjá það sem enginn annar vill sjá, þ.e. 

„yfirnáttúrulegar myrkraverur.“101 

  Grettir ræður ekki við þessa sjón, glámsýnina, og getur ekki verið einn. Guðmundur, 

sem og aðrir helgir menn, ræður við það að sjá slíkar verur og af því vaknar sú spurning hvort 

sá eiginleiki að sjá það sem aðrir sjá ekki, gefi til kynna að Guðmundur tengist á einhvern 

máta sínum djöfullega óvini? Grettir hefur þennan eiginleika vegna þess að Glámur hefur 

smitað hann af honum og en það er ekkert sem gefur til kynna að Guðmundur sé á sama máta 

smitaður af Selkollu. Til þess að finna svar við þessari spurningu verður að líta aftur til skrifa 

McClelland um tengsl vampírubanans og vampírunnar. 

  Í fyrrnefndri bók hans skrifar hann sérstaklega um þann eiginleika vampírubanans að 

geta séð hina lifandi dauðu, vampírurnar. Hann rekur það til þess að báðar verur „eiga rætur 

að rekja til sama forkristna átrúnaðar eða, að minnsta kosti frá sjónarhorni [kirkjunnar], hafi 

þær verið í grunninn af sama ókristna stofni.“102 Þetta væri hægt að heimfæra yfir á þá 

                                                           
99 „Nicholaus saga erkibiskups“, 12. 

100 Grettis saga Ásmundarsonar, 121. 

101 Hawes, „Monsters, Heroes and Social Identity“, 156. 

102 McClelland, Slayers and their Vampires, 112. Þýðing mín. Upprunalegur texti: „derive from the same pre-

Christian belief system or at least were perceived, in the view of Orthodoxy, as being of the same essentially un-

Christian stock.“ Í bók sinni skrifar McClelland um vampírur í Balkanlöndunum og það er þess vegna sem talað 
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kenningu sem hefur verið reynt að fylgja eftir í þessari ritgerð sem snýr að hetjuímynd 

Guðmundar og segja sem svo að dýrlingar hafi ef til vill verið beinir arftakar heiðinna hetja 

og þannig hafi heimur kristninnar að sama skapi tekið yfir goðsagnakenndan heim hetjunnar. 

Ciklamini hefur bent á í sinni grein að með því að kalla Selkollu fjanda hefur Guðmundi 

tekist að færa hana frá heimi heiðninnar yfir í heim kristninnar.103 Í stað þess að hann verði 

hluti af sama heimi og hún með því að fara sjálfur yfir þessa línu sem sker úr milli heiðni og 

kristni, líkt og McClelland skrifar að vampírubaninn eigi rætur að rekja til sama ókristna 

tímabils og vampíran, þá dregur hann óvin sinn yfir í sinn heim og lætur Selkollu eiga rætur 

að rekja til helvítis fremur en heiðinnar trúar. Þannig nær höfundur, með klækjum, að færa 

Guðmund nær hetjuhefðinni með því að láta hann, eins og aðrar hetjur, vera af sama bergi 

brotinn og óvinir hans.104 

5. Niðurstöður 

Með undanfarandi orðum hefur höfundur reynt að styðja við þá kenningu sem upp var lagt 

með að Guðmundur sé kristin útgáfa af heiðinni hetju og þannig hægt að taka undir orð 

Marlene Ciklamini. Hann hefur vissulega margt af því sem hetja þarf að hafa og með því að 

bera saman Guðmund góða og svo erkihetjuna Bjólf má þó sjá líkindi, bæði hvað varðar 

hlutverk þeirra og gerð og framvindu frásagnar. 

  Mikilvægasta sameiginlegra einkenna þeirra er siðaboðskapur þeirra. Siðaboðskapur 

Bjólfs vísa beint í hetjuhefðina en þeir siðir sem Guðmundur boðar en koma ekki fram jafn 

berum orðum og hjá Bjólfi, eru skírlífið. Þrátt fyrir ólíkan siðaboðskap hjálpa þær þeim á 

sama máta; að greina sig frá þeim sem þeir þurfa að bjarga og, þá sérstaklega í tilfelli 

Guðmundar, að berjast gegn hinu illa. Geri þeir ekki miklar siðferðislegar kröfur til sjálfra 

sinna og boða einhverjar reglur er ekkert sem gerir þá frábrugðna venjulegum aðalpersónum í 

sambærilegum frásögnum. Kappar Íslendingasagna, eins og Grettir Ásmundarson sem sjálfur 

berst við skrímsli, verða ekki hetjur vegna allra þeirra mannlegu bresta sem þær hafa. Hvorki 

hetjan né dýrlingurinn mega hafa einhverja mannlega bresti eða vera mannleg á annað borð. 

Þau verða að vera hluti af æðri heimi, heimi sem fólk lítur upp til. 

                                                                                                                                                                                     
er um rétttrúnaðarkirkjuna í upprunalegum texta. Í þýðingunni hef ég einfaldlega skrifað kirkjan til þess að 

textinn rugli ekki lesendur um of og vona að mér fyrirgefist sú breyting. 
103 Ciklamini, „Folklore and Hagiography in Arngrímr‘s Guðmundar saga Arasonar“, 8. 

104 Hér væri einnig áhugavert að líta annan eiginleika Selkollu og annarra djöfla sem gerir þau að andstæðum 

guðdómsins en það er tenging þeirra við náttúruna. Eiginleiki Selkollu að geta birst hvar sem er með því að 

spretta upp úr jörðinni gerir hana samtengda jörðinni en tengsl hennar við jörðina koma af því að hún er fædd úti, 

þ.e.a.s., barnið sem varð að Selkollu var úti þegar fjandinn tók sér bólfestu í því. Jörðin er að auki griðastaður 

hennar lokaður öllum öðrum rétt eins og tjörnin fyrir móður Grendils. Þegar Guðmundur stingur krossunum á 

þann stað sem Selkolla sökk ofan í jörðina stingur hann fæðingarstað Selkollu. 
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  Siðaboðskapur hetjunnar grefur að auki undan þeim kenningum sem tæpt var á í 

inngangi þessarar ritgerðar að hetjan hafi ekki getað gegnt hlutverki meðalgöngumanns milli 

mannkyns og guðdóms því að vissu leyti er hún tengd öðrum heimi sem er æðri mannheimum, 

heimi sem aðeins þeir sem deyja í bardaga fá að kynnast. 

  Af þessum líkindum dýrlingsins og hetjunnar og með tilliti til þeirrar kenningar sem 

hér hefur verið lögð til grundvallar vaknar sú spurning hvernig svofelld skörun tveggja 

bókmenntahefða getur orðið. Ef til vill er rökréttasta svarið einfaldlega það að þessi skörun 

heiðni og kristinna bókmennta hafi verið til staðar og að hugmyndin um dýrlingin hafi þróast 

samhliða átrúnaði á heiðnar hetjur og goð. Þau einkenni dýrlingsins sem eru svo allsendis ólík 

hetjulegum einkennum, lítillæti, engin notkun vopna og annað slíkt eru svo einfaldlega 

nauðsynlegar breytingar sem verða að vera til staðar sökum almennrar kristinnar 

hugmyndafræði.  

  Önnur ástæða fyrir svona skörun tveggja bókmenntahefða gæti svo verið sú að þegar 

höfundur sögunnar hefst handa við að skrifa þessa játarasögu er sagnaritun Íslendingasagna í 

miklum blóma en þær sögur segja frá nokkuð óhetjulegum karlmönnum sem gætu seint talist 

til mikilla siðgæðisvarða líkt og hetjur þurfa að vera. Því hefur höfundur viljað sýna fram á að 

heilagir menn, sem stóðu fyrir utan hina hefðbundnu karlmennskuímynd, gátu verið jafn 

miklir (og meiri) kappar og jafnvel sigrast á skrímslum. Enn fremur hefur hann viljað sýna 

fram á að heilagir menn hafi barist við óvini sína líkt og fornar hetjur. Að sama skapi mætti 

velta því fyrir sér hvort að hetjuhlutverk Guðmundar sé til þess fallið að sýna alþýðunni að 

hún eigi líka sínar hetjur og fyrirmyndir, rétt eins og höfðingjar og efri stéttir hafa getað litið 

upp til kappa Íslendingasagna sem fyrirmyndir.  

  Þannig mætti ef til vill snúa ögn út úr kenningunni sem hér var lögð til grundvallar; í 

stað þess að kalla Guðmund arftaka heiðinna hetja mætti ef til vill kalla hann forvera þeirra 

sem við þekkjum í dag sem „alþýðuhetja“. Hvort alþýðuhetjur samtímans eigi að reyna að feta 

sömu braut og Guðmundur er ekki gott að segja. Ef til vill er það heldur ekki líklegt að svipuð 

aðferðarfræði myndi vekja jafn mikla lukku nú á dögum líkt og hún gerði á dögum 

Guðmundar góða. 
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