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                   Samlestur

Hermóður á Helvegi
Persónur: Þulur, Hermóður, Baldur, Nanna, Hel, Ganglöt

 Þulur:  Hermóði var kalt . Hann var kominn langt norður 
í Niflheim og hér var allt frosið . Í níu daga 
hafði hann verið á ferðinni og aðeins blundað 
stundarkorn öðru hverju .  Leiðin lá um dökka 
og djúpa dali og honum fannst þeir aldrei ætla 
að taka enda . Loks kom hann að straumharðri 
á og yfir hana lá brú sem var þakin lýsigulli . 
Hann reið yfir hana, þeysti áfram í norðurátt og 
stansaði ekki fyrr en hann kom til Heljar . Þar 
blasti við stór og mikil höll og Hermóður hélt 
heim að henni . Hann steig af baki og gekk inn í 
myrkan sal . Þar sat Baldur bróðir hans í öndvegi, 
ásamt Nönnu . 

 Baldur:  Hermóður, ert þú kominn hingað! Ég er nú svo 
aldeilis hissa .

 Nanna:  Vertu innilega velkominn .
 Hermóður:  Ég er óskaplega þreyttur eftir ferðalagið . Gæti 

ég fengið að leggja mig?
 Þulur:  Baldur leiddi hann til sængur . Hermóður svaf 

alla nóttina og vaknaði hress að morgni .
 Hermóður:  Nú langar mig að ræða við Hel .
 Nanna:  Þá skulum við koma inn í Éljúðni, það er 

salurinn hennar .
 Hermóður:  Skrýtið nafn .
 Baldur:  Þau eru mörg skrýtin, nöfnin hér . Nú þarftu 

til dæmis að passa þig að detta ekki um 
Fallandaforað, það er þröskuldurinn við dyrnar 
inn í Éljúðni .

 Þulur:  Þeir gengu inn og þar sat Hel og var að borða . 
Hún hafði breyst mikið frá því að Óðinn fleygði 
henni forðum til Niflheims . Nú var hún mun 
stærri og miklu ljótari . Hún skóf matinn upp af 
diskinum og sleikti út um .
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 Hel:  Ganglöt! komdu og taktu Hungur, ég er búin að 
borða!

 Þulur:  Fölleit þjónustuvofa gekk þunglamalega inn 
salinn og tók við diskinum .

 Hel:  Segðu svo Ganglata að hann verði að brýna Sult . 
Þetta bítur ekki á sinarnar sem ég er að reyna að 
koma niður . 

 Ganglöt:  Ég skal gera það strax þegar ég er búin að búa 
um Kör .

 Hel:  Ég sagði þér í morgun að þú ættir að skipta á 
rúminu mínu, ekki bara að búa um það . Reyndu 
nú að muna það, letinginn þinn .

 Ganglöt:  Skal gert .
 Þulur:  Hel sneri sér að Hermóði . 
 Hel:  Hvaða erindi átt þú hingað, sprelllifandi 

maðurinn? 
 Hermóður:  Ég er sendur til að biðja þig að sleppa Baldri . 

Ástandið í Ásgarði er skelfilegt . Ég veit bara 
ekki hvernig það endar ef við fáum Baldur ekki 
aftur .

 Hel:  Ég get ekki sleppt Baldri eins og ekkert hafi í 
skorist . En ef hann er jafnvinsæll og þú segir, 
er mögulegt að ég geti látið hann lausan . Til að 
það geti orðið verða menn og skepnur og allir 
hlutir lifandi og dauðir að gráta dauða hans . 
Ef einhverjum vöknar ekki um augu þá verður 
Baldur áfram hér .

 Hermóður:   Þakka þér fyrir .
 Þulur:  Þeir bræður gengu út úr Éljúðni . 
 Baldur:  Okkur langar að biðja þig að taka gjafir heim 

til foreldra minna . Hér er hringurinn Draupnir . 
Láttu Óðin hafa þennan dýrgrip . Ég vil frekar 
vita af honum í Ásgarði en hér í Hel .

 Nanna:  Taktu þessa línstranga til Friggjar, þeir eiga 
vafalaust eftir að koma að góðum notum . Og 
svo langar mig að biðja þig að færa henni Fullu, 
vinkonu minni, þennan hring .

 Þulur:  Hermóður tók við gjöfunum, kvaddi þau vel og 
þeysti af stað til baka .


