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Í handritinu okkar að helgileikunum er upprunalegi texti kvæðisins  
-- þ.e. einsog hann er nú á tímum lesinn úr fornum handritum. 
Þá heldur sér hinn forni bragarháttur og hrynjandi. 

 
Sé verið að segja kvæði í óbundnu máli, nútímavæða orðin og 

setningarnar, hrynur hrynjandinn sem er að vissu leyti seiðmagn 
kvæðanna. 
 

(Þeir sem svona misþyrma verkum forfeðranna og bæta bulli inní, kalla sig síbrota-

menn;  ennfremur mega kallast síbrotamenn þeir sem misskilja, hæða og spotta og 

rangtúlka á lágkúrulegan hátt goðsagnir í menningararfinum okkar.) 

 
Við galdur Skírnis breytist bragarháttur í galdralag. 
 

Auðvelt er fyrir íslensku börnin að skilja norrænuna. 
Skemmtilegra að njóta hrynjandi og fornra orða en að fletja málfar út í 

lágkúru, of-stappa matinn oní börnin,  --  og svo að auki afvegaleiða 
frá dýpstu merkingu með uppdiktuðu bulli. 
 

Handa enskumælandi börnum er kvæðið á ensku (einsog þið sjáið) 
en því miður ekki með fornum bragarháttum. 

 
Skilningur á hverju atriði er hið ljúfa við þessa uppsetningu. 
 

Þekkingin er ævaforn frá tímum á hverjum þekkingin var vakandi 
meðal manna. 

Þá skildu menn hvað það er að nýsa niður og nema upp fimbulrúnir 
svo það þurfti ekki skýringa við. 
Þekkinging lagðist til Þyrnirósarsvefns. 

Nú á tímum vita æ fleiri hvað þetta þýðir. Menn stunda á ný að nýsa 
niður.                    Þeir menn skilja hvað lognfara lundurinn Barri 
er. 
 
Tilgangur lífsins kostar ekki krónu. Milliliðir eru til trafala. Forðist þá. 

Að nýsa niður er ekki á sviði tilfinningahita og hugsana. Miklu dýpra svið tilverunnar. 
Móðir náttúra sér um mat og aðrar nauðsynjar handa þeim sem nýsa niður iðula. 

 
Sannleikurinn deyr aldrei, en á myrkum öldum hættum við að skilja. 

Myrkar aldir komu. Leifar þeirra (ósvinnan) blinda okkur ögn enn. 
 
Heimsvitundin fer nú hækkandi, myrkar aldir eru á undanhaldi, og 
skilningur mannanna vex. 
Menn verða æ tærari við að nýsa niður og nema upp fimbulrúnir, 
Indígó-börn, kristalsbörn, fæðast æ fleiri nú, með hækkandi heimsvitund. 

 
Til sannsvegar má víst færa, að táknmálið, sem ekki skilst af grófum 
mönnum, hafi bjargað kvæðunum okkar frá því að vera eyðilögð. 
Margt glataðist á eyðileggingartímum myrkra alda, en sumt gæti mönnum 
hafa þótt svo fyndið  --  „trúðu menn þessu virkilega!!?“  --  

 

 



 
 
 
 
 
að ákveðið hafi verið að farga því ekki, til að hlæja að heimsku þessara 
„frumstæðu“ forfeðra okkar. Nú var verið að innleiða svokallaðar „þróaðar“ 
kennisetningar, en guðveldi voru -- á myrkum öldum kúgunar og fáfræði --  
kölluð þróuð trúarbrögð  -- tilgangurinn oft að kúga trúfrelsi manna -- 
en tær vizka og ævaforn djúp þekking var nefnd frumstæð trúarbrögð. 
Þetta var (og er enn) auðvitað markaðssetningarbragð í yfirráðatilgangi. 

 

Ósvinnan er okkar eini andskoti. Villur okkar vega. 
Okkar stærsta synþ er að skilja ekki. Mannsævi lifað til einskis. 

Við þurfum við að enduruppgötva tæra þekkingu forfeðra okkar 
  --  skilninginn sem Jesú kennir okkur einnig í tærustu mynd -- 
skilning á tilgangi lífs okkar á jörðu.  

Skilning á, hvernig við finnum tæra vitund innan okkar sjálfra, 
finnum okkur sjálf sem tæra vitund. 

 
Við gefum þekkingunni ljúfan ástarkoss  --  og við vöknum ! 
 

SKÍRNISMÁL   eru    HELGILEIKAR    
en við getum séð kvæðið lagskipt:   

* sem náttúruhátíðarleika,  

* og sem æðstu lífsþekkingu.  
Skilningurinn fer eftir vitundarstigi hvers og eins. 

 
Þeirra, sem eru saklausir einsog börn, er himnaríki, segir Jesú. 
Þetta á ekki við um aldur manns, heldur um tærleika manns. 

 
Verið getur að sumir fullorðnir skilji bara alls ekki, því þeir hafa orðið 
villandi innprentun að bráð frá barnsaldri. Skiljið þið? 
Hinir fullorðnu þurfa fyrst að læra að nýsa niður, mæta í lognfara lundinn 
Barra, taka á móti vitundarvísindum einsog barn. 
Þá er auðvelt að „aflæra“ það sem ranglega var fyrir okkur haft. 
 

Möndulhalli og árstíðir: 
Okkar norrænu jól eru ýmist 22., 21. eða 20. desember.  

Jólin eru um vetrarsólhvörf. 
Skírnirmál eru falleg sem jólaleikar um fæðingu ljóss heimsins. 
Sama og Jesúbarnið stendur fyrir um jólin. Jesú sem sólguð. 

 
Við skulum gúggla earth‘s axis, möndul jarðar, Mundilfara okkar, 

sem teiknar mandölu á himininn með endum sínum. 

Ein þannig mandala tekur 26.000 ár. Stærsti náttúruhringurinn okkar. 

 

mamma Jörð 

Við skulum skilja möndulhalla jarðar og jólin í réttu samhengi. 

 



 

 
 

 

Athugið að á suðurhveli jarðar eru jól þegar sumarsólstöður eru hjá okkur. 

Haust þar þegar vor er hjá okkur. 

Náttúruhátíðir er því ekki hægt að flytja yfir miðbaug að óathuguðu máli. 

  (þá snýst allt á haus)      
 

Ennfremur skulum við skilja gyðjuna Sól sem er innan hvers manns, 

                  gyðju uppljómunar,  

 
en Skírinir er geisli okkar innri Sólar, sendur af guðinum Frey, 

til að minna okkur á nauðsyn þess að rækta hið guðlega innsta eðli 
okkar. 

Um það fjalla Skírnismál þegar við skiljum.  

 
Skírnismál eru tilvalin til helgileika: 

Athugum hvernig skilningurinn er lagskiptur.  
 
Við norrænir menn eigum mörg kvæði sem vel eru fallin til helgileika. 

Skilningur á þeim er allt frá yfirborðsbókstafstrú til dýpstu þekkingar 
á mannlífi og tilgangi tilverunnar. Hver og einn skilur á sinn hátt. 

 
Vitundarstig manna ræður skilningi, dýpt eða grynnku skilnings. 
 

Við notum Skírnismál t.d. sem jólaleika, um jólin okkar á 
veraldarvísu, þegar ljós heimsins fæðist á vetrarsólstöðum. Upprisa 
sólguða. 

 
Ólæsi á táknmál er óþolandi: 

Og Skírnismál hafa miklu dýpri merkingu, launsögn: 
Gerður ætlar loks að hætta að lifa í stöðnun sinni, þar sem 
Hrímþursar einir bíða hennar.  Skilningurinn er birta uppljómunar, 

ljós að fæðast. 
Við þurfum að skilja launsögn. Það er allt annað en bókstafstrú.  
 
Jafnt fræðimenn sem listamenn og höfundar hafa sýnt af sér lágkúru við túlkun á 

goðsögnum. Sumir, að vísu, sýna góða virðingu fyrir menningararfinum, en mikið er 

um algjört ólæsi. Sumir eru jafnvel á opinberu kaupi við að snúa útúr og misskilja: 
Þjóðleikhús Íslendinga setti upp kynferðislega tilvísandi sýningu, var mér sagt (en á 

bjó um þessar mundir á Ítalíu) um að Guð Mósesar sendi tippið á sér til Miríam í 

Nazaret og kúgaði hana til lags við sig með göldrum -- eða stykki um þessar miklu 

eldri goðsagnir um guði og mennskar konur.  Pabbi höfundar, eða leikhússtjóra, ól 

hann víst upp í ólæsi á launsögn. 



 

 

 
Guð og kona (/skilningur boðaður mannkyni).  Bókstafstrú er ólæsi. 

              og enn fleiri. 

Halda bókstafstrúarmenn að goðsagnir séu slef um karla og kerlingar úti í bæ? 

Kona nokkur haldin kvennakúgunargeðflækju samdi útfærslu á sínum veikleika-

ummerkjum og kynórum, gersneidda skilningi á dýpt goðsagna, og skáldaði inní til 
hagræðingar. Þessi þröngsýni/blindi, sambland af feðraveldis- og kvennakúgunar-

innprentun, lýsir höfundum, og er auðvitað menntunarskorti að kenna, og þaraf-

leiðandi lágu vitundarstigi manna.  

Prestsdóttir skrifaði svipað dúdú fyrir mörgum árum um Gunnlöðu.  

Mennta þarf síbrotamennina, færa þeim innsýn, og skilning á eigin vitund. 

Jólasveinar:                        

Við viljum gjarna líta á jólasveinana okkar sem forfeður okkar,  
sem vilja hjálpa okkur við að viðhalda lífinu í Miðgarði,  

eða við viljum líta á þá sem guðin okkar, sem eru lífleg alltaf þegar við 
sækjumst eftir að komast í lognfara lundinn Barra. 

 
Sögur geta verið ævagamlar, geta hafa breyttst í meðförum, „samtvinnast“ því 

upprunalega (sem kallað er), orðið fyrir áhrifum frá utanaðkomandi hugtökum, 

jafnvel innfluttum úr öðrum menningarheimum og eiga hingað ekkert erindi, svo við 
þurfum að reyna að skilja fornar sagnir, raunverulegt inntak og uppruna þeirra. 

 
Hver þjóð þróast með náttúrulögmálunum heima hjá sér. 
Ekki ætti því að flytja annarra manna trú inn og láta „samtvinnast“, 
því allt á heima þar sem það hefur þróazt. Ekki annars staðar. 
Ekki ættu menn því heldur að troða sínum siðum eða trú uppá aðra. 
 

En grunnur alls er hinn sami:  vitund, ginnungagap. 
Allir menn eru vitund, ginnungagap. Allt er það. Ekkert annað er. 

Hvað svo sem við búum til af svokölluðum trúarbrögðum, eru það 
aðeins misviturleg afbrigði af hinu eina og sama:  aðeins vitund er. 

 
Við lifum í heiminum sem menn á jörðu og þurfum að skilja til hvers. 
 

Árstíðadýrðkun er ævaforn og finnst um allan heim. 
Krossinn er ævafornt tákn um árstíðir:  jól vor sumarsólstöður haust. 
Okkur yfirsést oft að um ævafornt táknmál er að ræða. Ýmis konar 

síðari tíma tilbúningur, bókstafstrú, hefur verið talinn hið eina sanna. 
 

(Stundum er bókstafstrú að auki innflutt, og hentar því ekki hjá okkur á neinn veg. 

Menn yfifæra bókstafstrú á forna sið, því þeir hafa aldrei heyrt neitt annað en 

bókstaf.) 

 

 



Hvað er bókstafstrú, hvað er skilningur:  
Helgisagnir og helgi-fabúlur eru lagskiptar. Eru til útskýringa á 
sannleikanum. 
„Fabúla“ er orð komið úr latínu og þýðir:  saga sem búin er til, skálduð, uppdiktuð,  

og þá oft kokkuð uppúr öðru eldra, látin líta út fyrir að vera upprunalegur sann-

leikurinn, mörgu hagrætt til að þjóna nýjum tilgangi. (Táknar stundum falsanir.) 

 

Hver maður skilur samkvæmt vitundarstigi sínu, háu eða lágu. 

Til að skilja allt þurfum við að hækka vitundarstig okkar. 
Það er gert með því að nýsa iðula niður. 
 

Jóla-fabúlur eru fallegar.  Eru um ljós heimsins, dauða þess og 
endurfæðingu.  
Þær eru því lesnar og leiknar á jólum. 
Þær ættu ekki að vera bókstafstrúarlesning. Vörumst innprentun og 
þröngsýni. 
Fabúlur eru kannski ekki bókstafstrú í eðli sínu. Þær ættu að skiljast sem 
táknmál.  Við eigum það hins vegar til, í ósvinnu okkar, að taka þær bókstaf-
lega,  
þ.e. búum til bókstafstrú vegna skilningsskorts  -  og lélegrar menntunar. 
 

Jesú frá Nazaret fæddist ekki í Betlehem einsog segir í fabúlu. 
Fæðing Jesú á jólum táknar fæðingu ljóssins í heimi um vetrarsólhvörf. 
Í Evrópu var þessi hátíð frá fornu fari á vetrarsólstöðum. Náttúruhátíð. 
 

Jesú er einnig tákn þess að við þurfum að skilja til hvers við lifum. 

Jesú bendir okkur á að eitt er nauðsynlegt --tilgangur mannlífs á 
jörðu-- 
að finna sitt guðlega innsta eðli og lifa það sem grundvöll í daglegu lífi. 
 

Skírnir bendir Gerði á að hún mæðist í glingri, lokuð inni í görðum. 
Hún þarf að komast úr dýrastigi paradísar/girðingar, og öðlast mann-
legan skilning. 
 

Skírnir segir Gerði einnig, að hún þurfi að skilja hvað gerist ef við 

þróumst ekki. Ónýtt ævi er ónýt ævi. 
Það er einnig kallað -- sem táknmál --: ónýtur kvistur sem á bál er 

kastað. 
 

Að nýsa niður  -  ævaforn tækni og síung  -  mönnunum 
náttúruleg: 

Nú er ekki nóg að skilja með kollinum sínum, heldur þarf að sóast. 
Það er að sóa hugsun í vitund, ginnungagap. Nýsa niður. 
 

Með því að unna guði gamni í lognfara lundi Barra, stað sem Gerður 

undir niðri veit um   --  og velur --  finnur hún hið guðlega innsta eðli 
mannsins.  
Það er ekki á sviði hugsana. Ekki á sviði tilfinninga. 

Lognfara lundur er táknmál um kyrrasta svið hugans, þegar hann svo 
sóast. Sama og nirvana og dhyana. 
 

Tæknin til að nýsa niður er auðlærð: 

Af náttúru sinni og eðli laðast hugurinn sjálfkrafa heim í vitund. 
Gunnlöð veit allt um það mál. Ekki er neinnar hugleiðslu þörf. 



 

 

Rati gerir okkur ormagöng, og þekkingin mikla bíður okkar hér, 

innan okkar sjálfra. Við erum hún. 

  
Nú er, sem betur fer, skilningurinn að koma - handa okkur öllum. 
 

Óðinn heitir Jólnir um jól: 
Óðinn/Jólnir þyrjar um himininn á hesti sínum   

--  nú eða á hreindýrasleða sínum -- 
til að reka brott vættir myrkurs og kulda. 
og börnin láta út hafra og hey handa fararskjótanum   

--  hestinum eða hreindýrinu  -- 
til þess að gefa honum kraft.  

                           
Fararskjótinn táknar kraft. Ekki aðeins hestölf einsog í vél, 
heldur innri þrótt og vilja. Tært taugakerfi er hraðleið í Ásgarð. 

Það er Sleipnir okkar. Við skulum alltaf reyna að sjá táknmálið í 
persónugervingunum okkar. 

 
Heiðin börn hjálpa jákvæðum kröftum, náttúrulögmálunum í heimi, 
fóðra fararskjóta Jólnis þegar hann þyrjar yfir himin. 

 
Frá alda öðli hafa börn á norðuslóðum þannig hjálpað Jólni um jól. 

Börnin bera út hafra og hey. Það er hin sanna jólagjöf.  
Nú þurfum við að losna við allar leiðar vættir myrkurs og kulda. 
 
Við tökum á með okkar móður Jörð um jólin. 

Dæmi um tákngjörðir okkar  --  sem við skiljum ekki: 
Við borðum mikið um jólin, hengjum sælgæti á jólatréð, gefum gjafir, höfum 

skemmtanir, jólagleði, Gerðargleði, við kveikum jólaljós, á trénu, úti sem inni, því 

ljós heimsins er að fæðast á norðurslóðum. 

Margir þurfa að fara í vaxtarræktina í janúar, sófadýrin þurfa að fara út í 

gönguferðir þegar nýárs blessuð sól gægjist upp á suðurhimni, því þau eru svo mikið 
að hjálpa hækkandi sól um jól og um áramótin --  taka á með möndulhalla jarðar --  

að þau þyngjast um of. 

 
Falleg er sagan af litlu stúlkunnni  

sem fékk hráa kartöflu í skóinn frá jólasveininum: 
 
Heimskar kristnar mæður, sem ráða ekkert við uppeldið, nota jólasveininn sem 
grýlu, ala upp hlýðna sauði með hundauppeldi. Þær eru að ala börn upp í freistni, 

hóta hegningu og lofa umbun, gulrót og keyri, himnaríki og helvíti, að hætti 

guðvelda. 

 

 

 



 

Börn þurfa að læra að vera ábyrg, skilja mun réttra gjörða og rangra. 
 

Telpan vaknaði, fann kartöfluna, varð himinlifandi yfir gjöfinni, 
fór, brosandi, með hana til mömmmu sinnar og sagði: 
-Mamma, sjáðu!   
Viltu sjóða hana fyrir mig  
og gæta þess að hún ruglist ekki saman við venjulegu kartöflurnar. 
 
Táknmálið skiljist: 
Gymisgarðar þýða  

að sinna aðeins veraldlegum verðmætum, eins og Gerður gerir.  
Það er ekki nóg. Það er skilningslaust dýrastig paradísar-

girðingarinnar. 
Það er að lifa til þess að fylla bílskúrinn af dóti. 
 

Við þurfum bæði hið veraldlega og hið guðlega til þess að þroskast og 
þróast í lífinu.     (Norrænt táknmál um að sjá: Bileygur, Sága, Vilbjörg 

vakir.) 
-Marta, Marta, þú mæðist í mörgu, segir Jesú, -en eitt er nauðsynlegt. 
Það er þetta eina, að skilja hvernig á að nýsa niður, þróast á 
mannsævi.  
Hún er dýrmæt til þess. Við fæðumst hér í þessum tilgangi. 

 
Gymirgarðar eru þursastig manns, honum ekki sæmandi. Við þurfum 
að fleygja okkur útúr paradísargirðingunni og öðlast skilninginn. 

 
Þurs er tákn um gömul, nú ónýt, þróunarskeið. 

Þursameyjar, dætur þursanna, taka við sem æðra þróunarskeið 
manna. 
 

Sverð Freys er tákn um vilja,  
hestur guðsins, farartækið, tákn um framsækinn kraft okkar: 
Aðeins með okkar eigin vilja munum við finna okkar innri Sól, gyðju 

uppljómunar.  
Enginn getur gert þetta fyrir okkur. 

Milliliðir frá mér til mín eru óþarfir  --  og eyðileggja fyrir okkur. 
 
Sverð er táknmál,  

hesturinn, fararskjóti geislans Skírnis, er einnig táknmál. 
  

Táknmál goðsagnanna þarf að kenna okkur. Bókstafstrú þarf að víkja. 
Freyr er að vekja guðlega eðlið okkar sem er sofandi þessa stundina. 
 

Mannkynið deyr út (--og þróunin fer í vaskinn--) ef við skiljum ekki. 
Þess vegna minnir Skírnir okkur á tilganginn með því að lifa 
og segir okkur hvað gerist ef við lifum áfram í ósvinnunni.  

 
Við hjálpum Skírni,  

sem er geisli Sólar  --  gyðju uppljómunar innan hvers manns, eða 
sendiboði frá hinu guðlega með erindi sem við skulum fagna. 
 



 

 

 

 

Þótt sóun hugsunar sé sjálkrafa og eðlileg mönnunum, eru úrug fjöll 

og vafurlogi þessar ímyndaðu hindranir  -- sem við yfirstígum léttilega.  
Guðlegur geislinn Skírnir vílar ekki fyrir sér að yfirstíga svona 

óraunverulega hluti einsog úrug fjöll og vafurloga, og veit að hann á 
fyrir höndum langt líf   
--  hvað sem féhirðir Gymis þurs þykist nú vita að sé ómögulegt. 

  
Skaði þursamær vekur Skírni. Hún er tiguleg, ákveðin og framsækin,  

skír brúður goða, tákn hins háleita vilja sem sækir í hið æðsta  
-- og vílar ekkert fyrir sér.  Hið háleita markmið er -- á táknmáli 
goðsagnanna -- Baldur sólguð og fjallatoppar. 

Skaði-Baldur         
 

Hver veit nema Grýla okkar á jólunum sé Gerður í dulbúningi 
og Leppalúði okkar Freyr í dulbúningi:  

    . 
Hafa menn búið til Grýlu úr Gerði? 
Var það til þess að menn væru ekki að hampa Gerði? 

 
Og það skyldi þó ekki vera að Freyr lifi góðu lífi hver jól sem 
Leppalúði? 

Var það gervi til að gera lítið úr Frey, 
eða sannar það dulargervi að við getum ekki bannað guðin okkar? 

 
Getur verið að Freyr og Gerður  --  og þá um leið Skírnismál -- 
hafi þá alltaf verið hér hjá okkur um jól, 

við aðeins ekki skilið um hvað þetta undarlega hjónaband snýst?  
 

Höfum við alltaf undir niðri vitað af nauðsyn uppljómunar okkar 
mannanna? 
 

Vitað um uppljómun fengna við að nýsa niður í lognfara lundi? 

Gerður velur þennan stað - sem hún veit um, hefur alltaf vitað um. 
 (Norrænt táknmál: Mímir (smríti)) 

Gerður getur táknað þursalega tíma og þursalega menn sem  
    --  þótt vitibornir kallist --  

skilja ekki hið guðlega innsta eðli allra hluta  
    -- og þar með innsta eðli manna og mannlegra hugsana. 
 

Hornin sem stundum eru á Gerði á Gerðargleði um jól 

munu vera frjósemitákn geitarinnar Heiðrúnar.                                



 

Við  hefjum leikana í norðurenda sviðsins -- tívatún. 

 

 

 

     

 
 

 

 



 

 

 
SKÍRNISMÁL 

HELGILEIKAR  
Skilningur á launsögn goðsagna er forsenda uppsetningar okkar. 

 

LEIKVANGUR (úti eða inni, sviðið miðja vallar eða salar, við allt um 

kring). 
 

Gott er að aðal vangur leikanna sé upphækkaður ef fjöldi 
fullorðinna er með börnum. 
 

Þá er tryggt að smávaxnir MENN Í MIÐGARÐI sjái vel hvað fram 
fer. 
 

Okkur menn í Miðgarði leika allir viðstaddir, nema leikararnir í 
aðalhlutverkum: 

 
FREYR 
GERÐUR  

SKÍRNIR  
SKAÐI 
NJÖRÐUR 

AMBÁTT GERÐAR  -  og AÐRAR MEYJAR HENNAR 
BYGGVIR og BEYLA 
FÉHIRÐIR (/SAUÐAMAÐUR) GYMIS  
HUNDAR GYMIS 
HRÍMÞURSAR 
ÁLFAR Í FREYS ÁLFHEIMUM 
(ath: hástafir eru svo notaðir í fyrsta sinn sem persóna í leiknum er kynnt í handritinu.) 

 
og ennfremur eru SÖNGLARAR sem flytja kvæðið fyrir hönd 
leikaranna, en leikararnir sýna þá aðeins látbragðsleik. 
 
Þetta er til þess að ekki sé of mikið álag á ungum leikurum;  

engan texta þarf að læra utanað. 
 

Svo eru HLJÓÐFÆRALEIKARAR í Gymisgörðum og í Ásgarði. 
 
Munið að hlusta hlusta hlusta 

 - á okkar hljóð og líka hinna -  
ekki bara berja trumbur og gera hávaða. 
 

Þögnin og lágu hljóðin eru líka skemmtileg og áhrifarík. 
 

 



 

 

 

 

 

       
 

 



 

 

Á suðurenda vallarins eða salarins eru    GYMISGARÐAR. 
 

Gul eða rauðgul (heit) birta, grænir lundir, grænar grundir. 
Bál brennur, ef leikarnir fara fram utandyra,. 

 

      GERÐUR er björt og sælleg.  

 Táknmál: Gerður lifir aðeins fyrir glingrið sitt. 
   Í paradisos án skilnings. Hún skilur ekki okkar mannanna guðlega innsta eðli. 

 
Gerður í leikunum okkar má gjarna vera grænklædd, í kvenlegum fötum.  

 
Í upphafi leikanna er Gerður Í SAL GYMIS föður síns. 

AMBÁTT er með Gerði (og FLEIRI MEYJAR ef vill) 
Þar leika hljóðfæraleikarar ljúf lög. 
 

Einnig sér  SAL GERÐAR, umkringdan myrkum vafurloga. 
(Vafurloginn má vera rauður þunnur dúkur (efnisstrangi) sem sveiflað er  
eða fýkur til.) 

 

Trumbur er gott að hafa til taks við Gymisgarða þegar Skírnir  
ríður vafurlogann. 

 
HUNDAR bundnir liggja fyrir skíðgarðs hliði,  
skíðgarðs þess er umlykur sal Gerðar. 
FÉHIRÐIR (sauðamaður) situr á haugi, og varðar alla vega.  

Sællegt fé Gymis er á beit.  

 
Á norðurenda vallarins eða salarins er  BÚSTAÐUR FREYS 

 

Hér er birtan lítil og köld. Hvít er jörð. 
Svo er þegar við sjáum ekki hið helgasta svið innan okkar; 

hin björtustu guðin eru þá í dimmu frá okkur  - og Gerði -  séð. 
 

FREYR er vel búinn, gyrður sverði. 
 

Hjá Frey  --  sem er guð friðar, gnægtar og kærleika --  
má gjarnan sjá frjósemitáknið, göltinn Gullinbursta 
svo og skip Freys Skíðblaðni  
og okkar góðu BYGGVI og BEYLU ef vill. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 
                                                                                  © Frömund Freysgoði 

          HLIÐSKJÁLF 

er nærri bústað Freys, upphækkað;  
notið hugmyndaflugið svo Hliðskjálf verði glæsilegt. 
  

Eftir endlöngum velli eða sal er leið sú er Skírnir mun ríða frá Frey til 
garða Gymis: 

 

           ÚRUG FJÖLL 

En vegalengdin þarf í raun ekki að vera nein. 
 

Við menn í Miðgarði getum fært okkur til eftir því hvar leikurinn gerist 
hverju sinni. Við byrjum við bústað Freys og Hliðskjálf. 

 
Við höfum steinvölur tvær í höndum.  
Smellirnir verða hófadynur Skírnis á ísi og áfrera norðursins  þegar 

hann ríður af stað til Gerðar yfir úrug fjöll. 
(Við skulum æfa þetta fyrir leikana svo það verði okkur til sóma.  
Smellirnir okkar þurfa að vera í föstum hröðum tölttakti þegar þar að 
kemur.) 

 Bjarni Þór sér hér um hófadyn á freðinni jörðu með steinvölum tveim.  
 

Jötunheimamegin fjalla notum við til dæmis tvo pappahólka sem 
mynda hófadyn á mjúkri grundu Gymisgarða. 
 

Menn í Miðgarði hjálpa til við hið viðamikla áform:   jólin okkar, 
og það að við stöðnum ekki á þróunarbrautunni okkar. 
 
Gott er að hafa litlar bjöllur og/eða þríhyrninga til taks þegar Freyr 

verður ástfanginn;  --  en það er:  Freyr elskar svo heiminn að hann 
vill gefa okkur mönnunum skilning á okkar guðlega eðli. 
 

Eitt enn í leikmynd: 
             GULT  KÚLULAGA TJALD 
 

 



 

 

 

Lokað tjaldið táknar sofandi geislann;  sé nálægt bústað Freys. 

Ljós má vera þar inni. 

Inni í tjaldinu er Skírnir ( -- en hann sést ekki strax). 

  

Létt og hreyfanleg hljóðfæri er gott að hafa,  
ef einhverjir geta spilað fyrir okkur fagra tóna. 

Flautur og litla zylófóna ráða margir krakkar við.  
 
Og menn í Miðgarði hummi með ef þeir vilja. 

 
Skemmtilegt er að hafa æfðar hreyfingar (hljóðfæraleikara og manna í 
Miðgarði). 

 
Gerður og ambátt hennar eru í sölum Gymis, þegar leikarnir 

hefjast. 
Þar er spilað eitthvert létt stef. 
Tillagan mín Gymisgarðatónar eða hvað annað sem betra kann að þykja. 

 

Nú er dimm trumba slegin strjálum höggum á norðurhjara,  
en hljóðfæraleikur í Gymisgörðum deyr út. 

Allir eru kyrrir. 

Tákna þannig kyrrstöðu vetrarins, gróðursins, lífsins.   
 
Kyrrstaða táknar einnig að Gerður er svo upptekin af veraldlegum 

lystisemdum, að hún finnur enga þörf fyrir hið guðlega innsta eðli sitt, 
og það eru mikil leiðindi: 

Stöðnun á þróunarbrautu manns er ógott mál. Ævi til einskis nýtt.  
 

Freyr er dapur og drúpnar Gerðar vegna.   
Þ.e. okkar mannanna vegna þegar við erum eingöngu að mæðast í 

mörgu, svo sem lysisemdum veraldargóss, blind á tilgang mannsævi. 

              Högni Freyr ber drungalega trumbu. 
Lágir djúpir tónar eru leiknir á norðurslóðum. 
Tillagan mín Norðurhjaratónar  --   eða hvað annað sem betra kann að 
þykja. 

Fallegt með blásurum og langspili (strengjum),  
eða við menn í Miðgarði hummum stemmuna. 
 

Freyr gengur í nú Hliðskjálf.   Þaðan sér um heima alla. 
 

 



 

 

 

 

Freyr horfir til Jötunheima.   

Í Jötunheimum er mær ein fögur:  Gerður. 

Freyr horfir til hennar. 
Við heyrum á ný hljóðfæraslátt í Gymisgörðum, því athygli Freys 
beinist þangað. 

 

Freyr sér Gerði, mannkyn,  
en mannkyn í Gymisgörðum (Gerður) sér ekki hið guðlega. 
Guðin eru sem í myrkri frá ósvinnum mönnum séð, þ.e. menn sjá ekki 

innri birtu sína. 

Gerður er upptekin af heimsins lystisemdum eingöngu. 
 

Nú er trumban barin laust. 
Smátt og smátt hraðar (en ekki hærra samt) - loks létt, ótt og títt. 
 

Gerður og ambátt hennar ganga -- t.d. frjálslega og dansandi -- 
frá skála Gymis. 
  
Trumbusláttur deyr úr,  

en í staðinn heyrist kliður lítilla bjallna og/eða þríhyrninga við 
Hliðskjálf. 

 
Við menn í Miðgarði gerum klið þennan á norðurhjara, sem táknar að:  

Freyr verður ástfanginn! 
 

Gerður og ambáttin ganga fagurlega til skemmu Gerðar. 
Tónlistin í Gymisgörðum er kátína ein. 
Freyr gengur loks, dapur, úr Hliðskjálf, og sezt einn inn í sal 
sinn. 
 
Hinir drungalegu strjálu tónar trumbunnar heyrast á ný. 
Freyr fær hugsóttir miklar og drúpnar. 

Hin fjarlæga bjarta mær á hug hans allan. 
Freyr er einn með hugarangri sínu. 

 

Nú koma faðir Freys, NJÖRÐUR sjávarguð, 
er - ja, - bara í bláum pollagalla með sjóhatt og gerviskegg,  
2ja - 3ja ára krakki getur leikið Njörð, 

 

og stjúpa Freys, SKAÐI  
--  sem er til dæmis í hvítum skíðagalla --  

kemur á skíðum og er með bogann sinn og örvamæli. 
  

Skaði sér hugarvíl Freys. 
 

 



 

 

 

Skaði hefur áhyggjur af Frey. 

Skaði fer til Njarðar. Biður hann koma með sér  
og sýnir honum hvar Freyr situr einn og dapur í sal sínum  
og yrðir ekki á neinn. 
  

Njörður og Skaði fara nú að finna Skírni.  
Fara að gula kúlutjaldinu (-- en þar inni sefur Skírnir vært.) 
  
Aths: Einfalt er að hafa látbragðleik barna og LESARA eða SÖNGLARA 

sem kirja textann. 
 
Hver flytjandi stendur einfaldlega nálægt þeim leikara sem hann ljær rödd 
sína og er í sams konar búningi eða að minnsta kosti í litum þeim sem 
samsvara búningi leikarans.  

 

 Hér eru þeir sem ljá Skaða og Skírni rödd: 

 
Skaði kveður: 

Rístu nú Skírnir,  
og gakk að beiða  
okkarn mála mög 
og þess að fregna  
hveim inn fróði  
sé ofreiði afi. 
 
SKÍRNIR er gulklæddur eða gullinn, glæsilegur.  

Nafn hans þýðir geisli, geisli hins guðlega (orðsifjar úr sanskrít yas´as), 
sem nú verður sendur til mannanna.                                              
 
Skírnir má gjarna koma út geispandi og teygja sig, því ró hans er 
raskað svona í svartasta skammdeginu.  

 
Gaman er að hafa hann í gulum/gulllituðum svefnpoka með fastan 

rennilás, svo hann kemur út bröltandi, hoppandi og dettandi. 
 
Helgiljóðin okkar eru svo uppfull af léttleika og kímni. 

 
Lífið er svo skemmtilegt í heiðnum sið. 
 

 

 



 

 

 

Skaði baksar við að losa Skírni úr pokanum.  
Hún lætur ekki svona smámuni, þykjast fastan rennilás, trufla sig. 
Skaði nær ætíð settu marki. Hún afhjúpar hér fagran Skírni. 
 

Við að vekja Skírni fara leikarnir verulega að byrja. 
Okkar eina von er að guðinn sendi geisla sinn til mannkyns. 
 
Skírnir fer með Nirði og Skaða og þau sýna honum inn í sal þann 
hvar Freyr situr einn með hugarvíli sínu. 

Freyr lítur ekki upp. 
 
Skírnir færist undan. 

Lízt ekki á að eiga við Frey í þessum hami. 
 

Skírnir kveður (eða sönglari fyrir Skírni): 

Illra orða  
er mér von af ykkrum syni 
ef eg geng að mæla við mög  
og þess að fregna  
hveim hinn fróði sé  
ofreiði afi. 
 

Skírnir ætlar bara aftur í sitt tjald,  
en Njörður og Skaði horfa ákveðið á Skírni. 
Skírnir lætur þá til leiðast. 

Fer til Freys og spyr: 
 

(Skírnir kveður áfram:)  

Segðu það, Freyr,  
fólkvaldi goða,  
og eg vilja vita: 
Hví þú einn situr 
endlanga sali,  
minn drottinn, um daga? 
 

Í fyrstu vill Freyr ekki tala. Tregt er honum tungu að hræra. 
Skírnir endurtekur spurninguna. 
  

(Skírnir kveður áfram:)  

Segðu það, Freyr, 
fólkvaldi goða,  
og eg vilja vita: 
 

 

 



 
 
Hví þú einn situr 
endlanga sali,  
minn drottinn, um daga? 
  
  

Freyr kveður loks  
(eða rödd Freys, sönglari sem kirjar svar Freys): 
-- Freyr talar/kveður hægt, með þögnum inni á milli, dapur. -- 
 

Hví um segjag þér, 
seggur inn ungi, 
mikinn móðtrega? 
Því að álfröðull 
lýsir um alla daga 
- og þeygi (= þó eigi) að mínum munum. 
 
  

Skírnir kveður:  

Muni þína 
hykk-a  (= hygg ekki) eg svo mikla vera,  
að þú mér, seggur, né segir, 
því að ungir saman  
vórum í árdaga, 
vel mættim tveir trúast. 
 

  
(Við þurfum öll að vita  að gott er að eiga góðan og tryggan trúnaðarvin,  
vin þann sem maður vel trúir, og segja hug sinn, ef sorg etur hjarta.) 

 
 

Freyr kveður loks :  -- tregafullur -- 

Í Gymis görðum  
eg sá ganga  
mér tíða mey: 
armar lýstu,  
en af þaðan  
allt loft og lögur.  
 
Mær mér tíðari  
en manni hveim  
ungum í árdaga. 
Ása og álfa  
 

 

 



 
 
það vill engi maður,  
að við samt séim. 
  

Skírnir kveður: 

Mar gefðu mér þá,  
þann er mig um myrkvan beri  
vísan vafurloga, 
og það sverð,  
er sjálf vegist  
við jötna ætt. 
 

Freyr kveður: 

Mar eg þér þann gef,  
er þig um myrkvan ber  
vísan vafurloga. 
 

--  BYGGVIR og BEYLA koma með hestinn -- 

                                     
 
Freyr leysir slíðurgjörð sína og fær Skírni sverðið sitt. 
 

(Freyr kveður áfram:) 

Og það sverð eg þér gef,  
er sjálft mun vegast  
ef sá er horskur, er hefir. 
 
Ennfremur réttir Freyr Skírni skjóðu, 

en í henni eru ellefu algullin epli og hringurinn Draupnir, 
en það fáum við að sjá síðar. 

 

Skírnir tekur og með gambantein mjóan (töfrasprota) 
sem hann festir sér við belti. 
  

Skírnir mælir við hestinn: 

Myrkt er úti,  
mál kveð eg okkur fara  
 

 

 



 
 
úrig fjöll yfir,  
þyrja þjóð yfir. 
Báðir við komumst,  
eða okkur báða tekur  
sá inn ámáttki jötunn. 
 

Hesturinn hneggjar 
(og þar eð um tréhest er að ræða, ljær gjarnan lesari honum rödd). 

 
Við menn í Miðgarði tökum taktfast undir hófadyn hestsins. 

Menn í Miðgarði hafa litla steina eða stokka til að smella saman  
--  eða við smellum í góm -- 
og táknar það jódyn, þegar: 

  

Skírnir ríður frá Frey í átt til Jötunheima, á leið til Gymisgarða, 
yfir úrug fjöll. 
 
Þetta þarf að taka nokkurn tíma í leikunum. 
Skírnir getur gengið á staðnum, þ.e. gengið taktfast í sömu sporum.  
Í raun er hér engin vegalengd, hvort eð er. Frá mér til mín. 

 

Við menn í Miðgarði hjálpum Skírni sem mest við megum. 
Fyrir okkur er jú leikurinn gerður.  

 
Það er mikið í húfi fyrir okkur mennina að saman nái að ganga með 
Frey og Gerði. 

Skírni er falið að opna augu Gerðar/okkar fyrir tilgangi lífsins,  
létta af blindu okkar á okkar guðlega innsta eðli.  
 

Skírnir ríður yfir úrug fjöll til þess að inna þetta háleita erindi af 
hendi. 

 
Það má taka langa langa stund.  
Leiðin er löng í augum þeirra manna sem ekki troða hana iðula. 

 
Þegar yfir fjöllin kemur, þegar komið er í Gymisgarða,  

breytist hófadynurinn. Hér er jörðin mjúk og græn. 

 Jódynur hér framinn með pappahólkum, hófadynur á mjúkri 
jörðu. Hafið brokk ábrekkis, tölt á háum úrgum fjöllum og á sléttlendi. 
(Hófadynur hljóðnar að sjálfsögðu um leið og Skírnir stöðvar hest sinn.) 

 

  

 



 

 

 

 

Þegar Skírnir kemur að hliðinu á skíðgarði þeim er sal Gerðar 

umlykur, gjamma ólmir hundarnir mjök: 
Þeir sem leika hundana spretta upp úr móki sínu og gelta ein ósköp á 
Skírni svo Skírnir fær eigi að komizt. 

  

Skírnir ríður að þar, er féhirðir situr á haugi. 
 
(við höfum að sjálfsögðu hófadyn á grundu Gymisgarða þegar Skírnir hleypir 
hesti sínum á ný) 

 

Skírnir mælir við féhirði: 

Segðu það, hirðir,  
er þú á haugi situr  
og varðar alla vega: 
Hve eg að andspilli 
komumk ins unga mans  
fyr greyjum Gymis.  
 
  

Hirðir kveður:  

Hvort ertu feigur  
eða ertu framgenginn? 
( -- hér mun vanta vísuorð í kvæðið --  

veldur vandræðum með stemmuna okkar) 

Andspillis vanur  
þú skalt æ vera 
góðrar meyjar Gymis. 
 
  

Skírnir kveður:   -- ótrauður -- 

Kostir eru betri  
heldur en að klökkva sé,  
hveim er fús er fara; 
einu dægri  
mér var aldur um skapaðr  
og allt líf um lagið. 
  

Með brauki og bramli ..... 
 
--  undirgangur heyrist mikill   --  sem við menn í Miðgarði framleiðum 
berjandi trumbur til dæmis, og trömpum niður fótum, en menn í Mið-

garði hjálpa sem mest þeir mega -- 
  
 

 



 

 
...... ríður Skírnir í átt að skemmu Gerðar. 
Hundarnir ólmast. 
Myrkur vafurloginn blossar; 
(það er eldrauður stranginn sem sveiflað er mjög). 

 
Mikil spenna ríkir, því Skírnir er að fara að gera það sem ekki er 
hægt:  
að ríða vafurlogann. 
 

Skírnir ríður vafurlogann !!!!! 
 

og fagnaðaralda fer um okkur menn í Miðgarði yfir 
að Skírni tókst hið ómögulega !!! 
  
Gerður verður vör við hávaðann. 
  

Hesturinn frýsar. 
 

Skírnir fer af baki þegar hann er kominn að sali Gerðar. 
Hann teymir hestinn út á grasbala, þar sem hesturinn grípur niður. 
 

Gerður spyr ambátt sína: 

Hvað er það hlym hlymja  
er eg heyri nú til  
ossum rönnum í ? 
Jörð bifast.  
en allir fyrir  
skjálfa garðar Gymis. 
 
Ambátt Gerðar gægist út. 

Ambátt kveður: 

Maður er hér úti,  
stiginn af mars baki,  
jó lætur til jarðar taka. 
(--Hér mun aftur vanta í kvæðið--) 

  

Gerður kveður: 

Inn bið þú hann ganga 
í okkarn sal  
og drekka inn mæra mjöð. 
Þó eg hitt óumk  
að hér úti sé  
minn bróðurbani. 
 

 

 



 

 
 

Ambátt Gerðar fer út og býður Skírni inn að ganga í sal Gerðar. 
  

Gerður kveður: 

Hvað er það álfa  
né ása sona né víssa vana? 
Hví þú einn um komt 
eikinn fúr yfir  
vor salkynni að sjá? 
 

Skírnir kveður: 

Emk-at álfa (em k at = er eg ekki) 

né ása sona  
né víssa vana.  
Þó eg einn um komk  
eikinn fúr yfir  
yður salkynni að sjá. 
 
Skírnir tekur upp eplin algullnu með glans. 
Hann er hress og ber upp bónorðið í fullri vissu um erindi sem erfiði. 

  

(Skírnir kveður áfram:) 

Epli ellefu  
hér hefi eg algullin. 
Þau mun eg þér, Gerður, gefa,  
frið að kaupa, 
að þú þér Frey kveðir  
óleiðastan lifa. 
 
Gerður er viljasterk, þóttafull, ákveðin, 

enda er hér um að ræða norræna kvenímynd. 
 
Gerður gerir ekki greinamun á gullnum eplum guðanna, hoddi goða, 

og veraldargulli í Gymisgörðum ósvinnunnar. 

Heilsíðuauglýsing  freistni; Þú færð fjársjóðakistuna...... 
Gerður þekkir ekki annað svið tilverunnar en hið veraldlega. 

Gerður þekkir ekki andleg verðmæti. Skilur ekki táknmál. 
 

 

 



 

 
 
Gerður kveður: 

Epli ellefu  
eg þigg aldregi  
að mannskis munum, 
né við Freyr,  
meðan okkart fjör lifir,  
byggjum bæði saman. 
 
  

Skírnir verður hugsi og horfir klumsa og rannsakandi á Gerði. 
Þetta getur verið spaugileg og pínleg staða mála:  
Skírnir ber upp galant bónorð, og svo segir Gerður bara hortuglega:  

 nei takk.  
 

Við getum látið Skírni vera mjög sjálfsöruggan í fyrstu, 
en svo lendir hann í dálitlum vandræðum með þvermóðskuna í Gerði,  
sem hann kannski var ekki undir búinn. 

Nú verður hann að ígrunda næsta leik. 
Skírnir tekur Draupni úr skjóðunni. 
 

Skírnir kveður: 

Baug eg þér þá gef,  
þann er brenndur var  
með ungum Óðins syni. 
Átta eru jafnhöfgir  
er af drjúpa  

ina níundu hverja nótt. 
 
  

Gerður kveður: 

Baug eg þigg-a-g  (þigg-a-eg : þigg-ekki-eg)  

þótt brenndur sé  
með ungum Óðins syni. 
Era mér gulls vant  (era : er ekki (er-ekki mér vant)) 

í görðum Gymis  
að deila fé föður. 
  

Dýrmætar guðlegar gjafir hrífa greinilega ekki. 
Gerður gerir ekki greinamun á veraldlegum auð og andlegri auðlegð.  
Ekki ber á öðru en Skírnir sé kominn í vandræði. 

 
Norræn saga. Hundseðli kvenna er lítið skart í okkar augum.  
 

 

 



 

 
 

Ekki getur Skírnir gefizt upp við svo búið.  
Skírnir dregur sverðið Freysnaut úr slíðrum. 
Lífsafkoma okkar er í húfi, framþróun okkar er í húfi,  

við þurfum að skilja tilgang lífsins. 
En brátt sér Skírnir að maður hvorki freistar né hótar norrænum 

konum.  
 

Skírnir sýnir Gerði rúnum fáð sverð Freys,  
sem er stutt, en vegur eitt ef horskur heldur. 

 
  

Skírnir kveður: 

Sér þú þenna mæki, mær,  
mjóvan, málfán,  
er eg hefi í hendi hér? 
Höfuð höggva  
eg mun þér hálsi af,  
nema þú mér sætt segir. 
 
  

Gerður kveður: 

Ánauð þola 
eg vil aldregi  
að mannskis munum.  
Þó eg hins get  
ef ið Gymir finnizt  
vígs ótrauðir,  
að ykkur vega tíði. 
 
Hótanir um ofbeldi eru greinilega ekki vænlegar til að telja Gerði 

hughvarf.  Hún er óhrædd, ósveigjanleg og ísköld. 
  

Skírnir kveður: 

Sér þú þenna mæki, mær,  
mjóvan, málfán,  
er eg hefi í hendi hér? 
Fyr þessum eggjum  
hnígur sá inn aldni jötunn, 
verður þinn feigur faðir. 
 
Gerður er stolt og ósveigjanleg. 

Við þessu hlýtur Skírnir raunar, undir niðri, að hafa búizt,  
 

 

 



 

 
 

því hann tók með gambantein, töfrasprota, svona til vonar og vara. 

Hann grípur til ráðs þessa.  Dregur gambanteininn fram. 
Skírnir verður nú að bregðast við ósveigjanleika Gerðar og ákveðni 

með göldrum. 
 

Athugið að bragarháttur kvæðisins breytist í galdralag. 

 
Mjög er æskilegt að við öll skiljum og skynjum að dulúð er allt öðru 

vísi og miklu áhrifaríkari en hasar, hávaði og ofbeldi.   
 

HRÍMÞURSAR nálgast úr öllum hornum, læðupúkalegir og lúmskir. 
 
Galdurinn er til að opna augu Gerðar fyrir því sviði innan okkar sem 

Gerður hefur líklega ekki hugsað útí að er til. 
 

Hún fer nú að sjá með sínu innra auga, verða sjáandi á, það, sem hún 
ekki sér með sínum veraldlegu augum. 
 

Við getum haft ljóskastara á Gerði undir galdrinum,  
en dimmleitt í kring.  

(táknmál: ósvinna Gerðar)  
 (Skírnir kveður áfram:) 

Tamsvendi eg þig drep,  (drepa þýðir hér snerta) 
en eg þig temja mun,  
mær, að mínum munum. 
  
Við menn í Miðgarði tökum undir þessa örþrifatilraun Skírnis til að fá 

Gerði til að játast Frey með því að humma lágt og galdralega, 
dulúðugt hljóð og seiðandi.  

 
Hljóðið, sem við menn í Miðgarði myndum, sé dularfullt og áhrifaríkt, en ekki 

hávaði. 

Það verður að heyrast vel hvað Skírnir (/lesarinn) segir.  

 

Þótt þetta sé yfirþyrmandi er ekki um hótun um barsmíð og högg að 
ræða. 

Hér er nokkuð sem við þurfum að skilja: 

Gerum greinamun á dulúð annars vegar og hins vegar hryllingi.  
 

 

 

 



 

 
Við erum að fá Gerði til að skilja villur sinna vega í skorti hennar á 

skilningi um tilgang mannlífs. Hún þarf að sjá annað og meira en hin 
veraldleg augu hennar færa huganum. 
Galdur er hið eina sem dugar. Hún þarf að sjá í gegnum ósvinnu sína. 

Hún þarf að komast í tæra hugsun svo hún skilji. 
 

Skírnir má ganga hægt í hringi í kringum Gerði. 
Ljós öll í Gymisgörðum flökta. Eða allt myrkvast í kringum Gerði og 
Skírni. 

Fólk allt í Gymisgörðum er sem dofið. 
Ambátt Gerðar er óttaslegin. 
 

Hvað bíður Gerðar ef hún skilur ekki sína stöðnun á þróunarbrautu? 
Skilur ekki til hvers við erum að fæðast og lifa? 

 

(Skírnir kveður áfram:) 

Þar skaltu ganga  
er þig gumna synir  
síðan æva sjá.         (æva : aldrei) 
 

Ara þúfu á  
skaltu ár sitja,       (ár : alltaf, eða: nú þegar) 
horfa heimi úr,  
snugga heljar til; 
matur sé þér meir leiður 
en manna hveim  
inn fráni ormur með firum. 
  

Að undursjónum þú verðir, 
er þú út kemur, 
á þig Hrímnir hari,  
á þig hotvetna stari, 
víðkunnari þú verðir 
en vörður með goðum,  
gapi þú grindum frá. 
 

Tópi og ópi, 
tjösull og óþoli,  
vaxi þér tár með trega. 
 

Seztu niður...... 
  

                smátt og smátt hrífur galdurinn 
 

 

 



 

 

(Skírnir kveður áfram:)  
.....en eg mun segja þér  
sváran súsbreka  
og tvennan trega: 
 

Tramar gneypa  
þig skulu gerstan dag 
jötna görðum í; 
til hrímþursa hallar 
þú skalt hverjan dag  
kranga kostalaus,  
kranga kostavön; 
grát að gamni  
skaltu í gegn hafa  
og leiða með tárum trega. 
 

Með þursi þríhöfðuðum  
þú skalt æ nara  
eða verlaus vera; 
þitt geð grípi,  
þig morn morni; 
ver þú sem þistill  
sá er var þrunginn 
í önn ofanverða. 
 

Til holts eg gekk 
og til hrás viðar 
gambantein að geta,  
gambantein eg gat. 
  

Reiður er þér Óðinn,  
reiður er þér Ásabragur, 
þig skal Freyr fíast,  
in firinilla mær,  
en þú fengið hefur 
gambanreiði goða. 
 

Heyri jötnar,  
heyri hrímþursar,  
synir Suttunga,  
sjálfir ásliðar, 
 

 

 



 

 
hve eg fyrirbýð,  
hve eg fyrirbanna,  
manna glaum mani,  
manna nyt mani. 
 
Hrímgrímnir heitir þurs  
er þig hafa skal  
fyrir nágrindur neðan; 
þar þér vílmegir 
á viðarrótum  
geitahland gefi. 
Æðri drykkju 
fá þú aldregi,  
mær, að þínum munum, 
mær, að mínum munum. 
  
Skírnir rístir rúnina þurs fyrir framan Gerði 
 
(Skírnir kveður áfram:) 

Þurs ríst eg þér  
og þrjá stafi,  
ergi og æði og óþola;  
Skírnir breytir um tón, er hann sér áhrif galdra sinna 
(hann er reiðubúinn að létta þessu af).  

  

(Skírnir kveður áfram:) 

Svo eg það af ríst  
sem eg það á reist,  
ef gerast þarfar þess. 
 
Hér getum við haft algjöra þögn í nokkurn tíma; 

við bíðum kyrr og full athygli og eftirvæntingar eftir viðbrögðum 
Gerðar. 

  
Eftir nokkra umhugsun, dösuð af áhrifum galdursins  -- en nú aðeins 
farin að skilja --  virðist Gerður vera að skipta um skoðun. 

Hún heldur reisn sinni, þótt henni sé þungt í skapi. 
 

Við menn í Miðgarði höfum enn hljótt og bíðum svars Gerðar með 
þögulli óþreyju. 
 

Bjölluhljóð það, sem táknar ást Freys, má heyrast á norðurslóðum, 
þar sem Freyr bíður svars Gerðar í eftirvæntingu.  
 

 



 

 
 
Gerður kveður loks: 

Heill ver þú nú heldur, sveinn, 
og tak við hrímkálki 
fullum forns mjaðar.  
 
Lýsing hverfur til fyrra horfs í Gymisgörðum. 
Fólk í Gymisgörðum jafnar sig. 

Ambáttin (hálfhrædd enn) nær í kristalskálk (bikar, kaleik),  
hellir í miði, réttir Skírni.  
 

Miklu fargi er af okkur mönnum í Miðgarði létt,  
þótt við vitum að ást Gerðar til Freys Vana ættar, sé ennþá hvorki 

djúp né einlæg.  
 

Gerður hefur lofað. 

 
Gerður kveður (áfram): 

Þó hafðag það ætlað 
að myndag aldregi  
unna vaningja vel. 
 
Vorhretin eru ekki alltaf nálinni blíð.  
En við vitum að með hækkandi sól mun birtan koma  

og gróðurinn reyna að koma upp til þess að bjarga lífi okkar.  
 

Við vitum að nú höfum við mennirnir skilið, að til er nokkuð sem 
heitir: okkar innsta guðlega eðli. 
En ekki er nóg að vita af þessu. Við þurfum að finna hið helgasta svið 

innan okkar. 
Lifa það með því að nýsa iðula niður og nema upp fimbulrúnir. 
 

              
  4 lægstu vitundarstigin                                       Við erum vitund.  

                                                                             Ekkert annað er en ginnungagap. 

 

Okkar hlutverk er að hjálpa guðunum. Þá vinna þau með okkur.  
Við vonum að töfrar gambanteins Skírnis dofni ekki. 

Gerður haldi áfram að sjá og skilja. 
 

Skírnir tekur við hrímkálki. Bergir á.  
 

 



 

 

 
Skírnir drekkur til Gerðar. 
 

Ambátt tekur við kálkinum (/kaleiknum) á ný. 
 
   

Skírnir kveður: 

Erindi mín  
vil eg öll vita  
áður eg ríða heim héðan, 
nær þú á þingi  
munt inum þroska 
nenna Njarðar syni. 
 
  

Gerður kveður:  

Barri heitir  
er við bæði vitum, 
lundur lognfara;  
en eft nætur níu 
þar mun Njarðar syni  
Gerður unna gamans. 
 
Gerður ætlar ekki eingöngu að skilja með kollinum sínum hver 
tilgangur lífsins er, 

heldur ætlar hún að mæta í hið guðlega svið innan sjálfrar sín. 
 

  

Skírnir kveður Gerði vel. 
 
Tónlist heyrist á ný í Gymis görðum. 

Meyjar Gerðar koma --  með fögrum hreyfingum (/ e.k. dansi). 
Þær greiða hár Gerðar, og binda hana grænu og hvítu brúðarlíni, 

skreyta hana blómum og djásnum. 
 
Skírnir stígur á bak hesti Freys og ríður af stað heimleiðis. 

 
Við menn í Miðgarði, kátir mjög, sjáum um hófadyn  
hans í Gymisgörðum, og smelli á áfrera yfir úrug fjöll,  

og á hörzlum heima á köldum norðurslóðum, sem nú birtir yfir. 
 

 

 



 

 
Freyr kemur út, er hann heyrir til Skírnis, spenntur að heyra 
tíðindin. 
 
Skírnir stígur af baki. 
  

Freyr kveður: 

Segðu mér það, Skírnir,  
áður þú verpir söðli af mar  
og þú stigir feti framar 
hvað þú árnaðir í Jötunheima  
þíns eða míns munar. 
 
 Skírnir kveður: 

Barri heitir  
er við báðir vitum,  
lundur lognfara,  
en eft nætur níu 
þar mun Njarðar syni  
Gerður unna gamans. 
  
  

Freyr kveður: 
(nú aðeins kátari en fyrr, er hann hefur þessar fréttir fengið, 
þótt biðin vaxi honum í augum) 

                                                         
Löng er nótt,  
langar eru tvær,  
hve um þreyjag þrjár? 
Oft mér mánuður  
minni þótti  
en sjá hálf hýnótt. 
  

Skírnir klappar hestinum og strýkur svita af makka hans. 

Hesturinn hneggjar.  Byggvir og Beyla teyma hann brott. 
 

Skaði og Njörður kætast yfir hugarlétti Freys. 
  

Vel fer á að Skaði kveiki á jólatrénu.  
Framtakssemi norrænnar kvenímyndar, skírrar brúðar goða. 
 

 

 



 

 
 

                             
Með jólaljósunum okkar  
hjálpum við okkar góðu gyðju móður Jörð að hefja nýjan árshring. 

                                             

Ljúflega eru drumbur slegnar. 
Tónlistin er mikil kátína, í Gymisgörðum og í Ásgarði. 

Bjöllurnar, sem tákna ást Freys, klingja.  
 

ÁLFAR FREYS vakna og kætast. 
 

         
 
Við menn í Miðgarði kætumst þótt við vitum mæta vel hve löng biðin 
eftir vorinu muni reynast okkur. 

 
Við vitum að nú erum við að byjra á okkar þróunarbrautu, 

skiljum að til þess er mannsævi. 
 

                 
 
Ef leikarnir fara fram úti, kveikjum við á blysum og stjörnuljósum;  

inni má kveikja á kertaljósum á úrugum fjöllum,  
til fulltingis vonar okkar um hækkandi sól eftir vetrarsólhvörf,  
og  

að við finnum okkar innri gyðju Sól, leiðina til uppljómunar 
mannanna. 
 

 



     
Víða leynast skemmtileg hljóðfæri            Kveðum oft Skírnismál 
                                                                                 og öðlumst skilninginn  

 
 
 
 
 

Gleðileg jól -- allt árið ósk um vernd allra góðra vætta 
og ósk um ár og frið 

 
 

        
 

 
 
 

   
 

 
 



 

Gleðileg jól!  (happy yule-tide) 
 
Við óskum árs og friðar ! 
(we wish a prosperous year and peace). 

                 

       
 

         
                                            Danish julenisser 

 
 

The purpose of each our life-span is free (/does not cost a penny). 
Intermediaries are a nuisance to the pathless path from me to me. 
Mother Nature provides food for him who transcends /gives back. 
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Look for drums and instruments around you.  
Listen to their sound. 
Do not just beat and beat.  
Listen to yourselves and to others.  
 
The silence is very beautiful too.  
 

Just listen to the silence for a while and see (hear!!) for yourselves. 

 


