
© 2010 – Iðunn Steinsdóttir æsir á fLjúgandi ferð – hefnd loka – kennsluleiðbeiningar og verkefni – 39

   
   

N
Á

M
S

G
A

G
N

A
S

TO
FN

U
N

 0
98

93

SAMLESTUR

Máttur galdrastafanna
Persónur: Þulur, Skírnir, Gerður, smalamaður

 Þulur:  Að morgni reið Skírnir í hlað á Gymisgörðum 
sem voru umgirtir rammlegri trégirðingu . 
Framan við hana stóðu stórir hundar sem 
urruðu og slefuðu af grimmd . Skammt frá sat 
smalamaður á haug og Skírnir sneri sér að 
honum .

 Skírnir:  Hvernig kemst ég fram hjá þessum hundum? Ég 
þarf að ræða við manneskju þarna inni .

 Smalamaður:  Ef þú ert að hugsa um að hitta Gerði Gymisdóttir 
hlýturðu að vera annaðhvort feigur eða dauður .

 Skírnir:  Örlagadísirnar eru löngu búnar að ákveða líf 
mitt og aldur svo að ég er ekkert hræddur við að 
reyna .

 Smalamaður:  Það eru naumast merkilegheit í þessu mannkerti .
 Þulur:  Skírnir stökk af baki með svo miklum látum að 

jörðin dunaði . Gerður heyrði hávaðann og sendi 
eftir Skírni . 

 Gerður:   Komdu sæll, á hvaða ferðalagi ert þú eiginlega?
 Skírnir:   Freyr býður þér ellefu gullin epli ef þú vilt verða 

konan hans .
 Gerður:  Ég vil ekki sjá nein epli og aldrei í lífinu mun 

ég játast Frey, enda hefur mér alltaf þótt vanir 
heldur lítilfjörlegar persónur .

 Skírnir:  Hann býður þér líka hring sem nefnist Draupnir . 
Af honum drjúpa átta hringar af sömu þyngd 
níundu hverja nótt . 

 Gerður:  Mig vantar ekki gull, það er nóg af því hér í 
foreldrahúsum .

 Þulur:  Skírnir beit á jaxlinn . Hér dugðu greinilega 
engin vettlingatök .

 Skírnir:  Ég á töfrasprota sem ég skal temja þig með 
svo að þú gefist upp . Fyrst set ég þig niður á 
arnarþúfu og þá færðu sama ógeð á mat og 
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aðrir hafa á ormum . Allir munu hlæja að þér 
og magnaðar óvættir skulu kúga þig . Þú verður 
aldrei glöð en þekkir aðeins sorg og tár . Þú skalt 
lifa ömurlegu lífi með þríhöfða þursi . Hann 
geymir þig innan við hlið heljar, sem heitir 
Nágrindur . Þar munu þrælar gefa þér geitarhland 
að drekka . 

 Þulur:  Gerður var orðin föl á brá en sagði ekkert . 
Skírnir tók fram sprota sem hann hafði geymt 
innan á sér .

 Skírnir:   Nú risti ég þér galdrastafi  . . . 
 Þulur:  Gerður stökk upp, teygði sig í hrímgaðan bikar 

og rétti honum . 
 Gerður:  Slakaðu nú á og súptu þennan forna mjöð . Ég 

slæ til þó að ég hafi takmarkaða trú á að ég verði 
ástfangin af Frey .

 Skírnir:   Hvenær viltu þá hitta hann? 
 Gerður:    Barri nefnist friðsæll lundur sem ég held að við 

þekkjum öll . Þar mun ég mæta Frey eftir níu 
nætur .

 Þulur:  Skírnir lauk úr bikarnum, kvaddi og reið í 
loftköstum heim .


