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Summary

Many people have heard of Völsunga saga or Hrólfs saga kraka, but there are other legendary sagas
(fornaldarsögur), such as the little-known and understudied Illuga saga Gríðarfóstra, which have
fallen by the wayside. What happened to it is the subject of this thesis. The first chapter con-
siders the question of the saga’s origins and finds proof to suggest that the prose text may have
been influenced by both a Faroese ballad and Icelandic rímur texts. In the second chapter the thirty-
seven manuscripts containing the Old Norse text are looked at. Transcriptions were made of all
of them and subsequently used in the production of a stemma. With the dissemination of the text
through time and space mapped out, the following chapters present findings on various aspects
of the reception of the saga. The intertextual links made between Illuga saga and other stories,
the potential humour in the quirky relationship between the hero and monstrous women, and the
nationalistic reinterpretations of the saga through its presentation of legendary Scandinavian his-
tory are all considered. Finally, the repeated conversion of the saga into rímur versions from the
seventeenth to the twentieth century is touched upon. The comprehensive mapping out of this nar-
rative’s journey provides a fascinating case study of processes at work in many similar narratives. A
clearer idea is gained of the forces driving the Scandinavian literary scene between the medieval and
modern periods, and an effort is made to show how a great deal of our contemporary understanding
of these texts is a result of the interpretative frameworks developed during that intermediary period.

1



Resume

Mange har hørt om Vølsungernes saga eller Rolf krages saga, men der er andre oldtidssagaer (fornaldar-
sögur) som for eksempel den lidet kendte og relativt underbelyste Illuga saga Gríðarfóstra, som er
gået i glemmebogen. Hvad der er hændt med den, er genstand for denne afhandling. Det før-
ste kapitel drøfter spørgsmålet om sagaens oprindelse. I kapitlet fremlægges beviser, som peger i
retning af, at prosateksten er inspireret af en færøsk folkevise samt nogle islandske rímur-tekster.
I det andet kapitel granskes de syvogtredive håndskrifter, som indeholder den oldnordiske tekst.
Transskriptioner af alle er udarbejdet og brugt ved fremstillingen af et stemma. Udbredelsen af
teksten gennem tid og rum kortlægges, og de følgende kapitler fremviser forskningsresultater om
forskellige aspekter af sagaens reception. De intertekstuelle forbindelser mellem Illuga saga og an-
dre historier, den potentielle humor i det lidt skæve forhold mellem helten og uhyrlige kvinder, og de
nationalistiske genfortolkninger af sagaen gennem dennes fremlæggelse af den legendariske skand-
inaviske fortid bliver alle inddraget i overvejelserne. Endeligt berører afhandlingen de gentagne
omskrivninger af sagaen i rímur-cyklusser fra det syttende århundrede frem til det tyvende. Den
omfattende kortlæggelse af dette narrativs rejse udgør et fascinerende casestudie af processerne, der
også er på spil i mange lignende narrativer. Desuden opnås en tydeligere idé af kræfterne, som drev
den skandinaviske litterære scene frem imellem den middelalderlige og den moderne periode, og
en indsats er gjort for at vise hvor stor en del af vores moderne forståelse af disse tekster, der er
resultatet af de fortolkningsstrukturer, som blev udviklet i denne mellemliggende periode.
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Note on the Text

Quotes from Illuga saga, unless otherwise stated, are taken from my own transcriptions. These
transcriptions are regularised so that they all follow the same orthographic principles, which are
an approximation of seventeenth-century Icelandic (see appendix A for further details). To avoid
confusion, these orthographic principles are also applied when referring to characters or concepts
found in texts from an earlier period. Nevertheless, no attempt is made to alter the orthography
presented in any editions cited. Thus names such as Hilldur and Grímur will appear consistently
with features such as the double ‘l’ before the ‘d’ and the epenthetic -u-, even when referring to texts
from the earliest period of Old Norse, unless an edition with an alternative orthographic system is
being cited.

When translating Old Norse and Modern Icelandic, no attempt is made to anglicise names of
people or places. Thus Óðinn is preferred to Odin. Names in translations are all, however, written
using the orthographic principles alluded to above, even if the text being translated uses a different
system.

The names of written works are treated separately. In order to make cross-reference as easy
as possible, I reproduced, where available, designations in the form in which they appear in Rudolf
Simek and Hermann Pálsson’s Lexikon der altnordischen Literatur. Since the names there are given
in a standardised Old Norse form, this may look peculiar at times alongside the aforementioned
chosen orthography, but was deemed preferable for the ease of the reader.

For Danish and Swedish texts, consistent capitalisation of nouns is prevalent until late into the
nineteenth century and thus reproduced here (e.g. ‘Svea Rikes Historia’). More recent Scandinavian
texts do not follow this pattern.
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Introduction

Many people have heard of Völsunga saga or Hrólfs saga kraka, but there are other
legendary sagas (fornaldarsögur), such as the little-known and understudied Illuga
saga Gríðarfóstra,1 which have fallen by the wayside. What happened to it is the
subject of this thesis.

Illuga saga tells the story of its eponymous hero, a close friend of Prince Sig-
urður in Denmark. Sigurður asks Illugi’s parents for their permission for Illugi to
go raiding with him. Illugi’s mother, unsure whether her son is ready, puts him to
the test. He passes the test, which involves killing a female kvölldriða (night-rider).
Thus Illugi and Sigurður go on a raiding trip, enjoying great success in Scotland
and the Orkney Islands. On deciding to return home, however, they get blown
off-course by a storm, ending up in the far north (Gandvík). There, with everyone
freezing to death, Illugi is challenged by Sigurður’s father’s evil counsellor, Björn,
to fetch fire. Illugi sets off and ends up in the cave of a trollwoman named Gríður.
She, despite Illugi only having asked for fire, offers him her daughter if he tells her
three truths. He does, and although the truths are really insults (‘you are extremely
ugly’ etc.) she seems pleased. Thus, he goes to the bed and commences his liaison
with Gríður’s daughter, Hilldur. Gríður, however, has a change of heart three times
during this ‘acquaintance’ and threatens Illugi with her fearsome short sword. Ill-
ugi remains unperturbed and after the third scuffle she confesses that his bravery
has broken a curse which her and her daughter had been subjected to. She tells
her life story, a story of a princess and a wicked stepmother, ultimately revealing
that she is one and the same princess. At the end of the story her seven evil half-
sisters run in and try to hack her to pieces. Illugi makes short work of them and
returns to his shipmates with Hilldur and the much-needed fire. All are happy ex-
cept for the suspicious Björn. Gríður, who perhaps surprisingly has stayed behind
in the cave, makes a surprise visit one night and kills Björn, purportedly because

1Henceforth simply Illuga saga, except when discussion of other texts with a protagonist named
Illugi might lead to confusion.
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he has called her daughter a troll. After this Sigurður, Illugi and crew sail back to
Denmark with favourable winds. Sigurður soon becomes king on the death of his
father, and shortly afterwards Gríður (now called Signý, her princess name) turns
up once more. The saga ends with Sigurður marrying Signý, and Illugi Hilldur.

The oldest manuscript of Illuga saga is AM 123 8vo, normally dated to the six-
teenth century. Whether the narrative in the form in which we have it is older
is hard to say, but there is a similar story in Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum
(c.1200), as well as a number of Illugi ballads, the earliest preserved in a manu-
script dated to c.1570 from Denmark. These seemingly analogous texts have led to
ongoing debates about the origins of the saga. The first edition of Illuga saga was
produced in Sweden in 1695 by Olof Rudbeck and Guðmundur Ólafsson, and Dan-
ish and Swedish historians made use of it in the eighteenth century in their efforts
to understand the legendary past. Perhaps as a result it ended up being included in
Carl Christian Rafn’s collection Fornaldar sögur Nordrlanda (1829-30a). The Old
Norse text is found in a total of 37 manuscripts, and there are three separate hand-
written translations. In addition there are six different sets of rímur composed on
the basis of the saga, which are found in at least 17 manuscripts. This provides
ample material for studies of textual transmission and reception. I have attempted
to look at all of these sources in the course of writing this thesis, dividing the work
up as follows.

The first chapter deals with the question of origins, looking at the much de-
bated fundamental relationship between Illuga saga and other texts (mostly bal-
lads) which reproduce similar narrative material. The second chapter focusses on
the manuscript transmission of Illuga saga and presents the findings in the form of
a stemma. Having determined the location of the texts of Illuga saga in time and
space, the third chapter moves on to the reception of the saga, in particular the ways
in which characters with similar names in other works have allowed for the con-
struction of an intertextual network which readers and listeners could make use of
in their experiences of the saga. That network takes the male characters as conduits,
but the prominence of the female characters in the saga, particularly with regards to
their monstrosity and potential for humour, is taken up in the fourth chapter. The
fifth chapter returns to the male-dominated world of learned reception, shedding
a light on the different editions of Illuga saga and the social and cultural conditions
which made the production of such editions desirable up to and into the twentieth
century. The sixth and final chapter looks at another way in which Illuga saga was
received, reworked and retransmitted to a wider audience, by giving an overview
of the rímur versions which are based upon the saga.

The topic of this thesis was originally chosen on the grounds that very little
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had been written about Illuga saga, and no analysis of all the various manuscript
witnesses, the 1695 edition, or the rímur versions had ever been carried out. A
curious charm also played a role. Thus rather than starting with a hypothesis to
be proven, there was an absence which needed to be populated. It is of course also
the case that the absence of attention to these materials posed its own questions,
along the lines of how a saga could come to be more or less shunted to one side
when a wealth of material shows that it must have been, at one time at least, a
readily-consumed cultural product.2 As I became better acquainted with the ma-
terial, further questions (and some answers) of a more nuanced nature presented
themselves and subsequently dictated the structure that this thesis has taken.

2On a similar case, described in a conference paper whose title was a partial inspiration for this
work, see Wawn (2006).
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Chapter 1

A Question of Origins: Poetry and
Sagas

In this chapter the origins of Illuga saga will be considered. Since this is the only
aspect of the saga in question which has been discussed previously at any length, it
is necessary first to give a summary of the various (at times complex) preexisting
arguments. These include the contributions of Svend Grundtvig, Knut Liestøl,
Davíð Erlingsson, Judith Jesch and Erik Sønderholm. All take it as evident that
there is some kind of relationship between Illuga saga and a series of ballads1 about
a hero called Illugi (or Hylleland), and it is the elucidation of the nature of this
relationship which is often (and here) seen to be vital to an understanding of the
saga’s origins.2 The similarities between the prose and poetic versions are too great
to attribute to mere coincidence, yet beyond agreement on the existence of a non-
arbitrary relationship, there is little common ground between all of the commentat-
ors. The summary of the arguments presented here is accompanied by a critique of
their weak points and possible failings. The intention is not to deride others’ blind
spots, but simply to attempt to isolate all of the certainties which the various valu-
able contributions contain by ascertaining where uncertainty remains.3 As far as

1In what follows I use the English word ‘ballad’ as a loose translation for the various terms,
among which may be included ‘folkevise’ and ‘dans’, used in the Scandinavian countries for similar,
although not identical, narrative verse forms. The generally accepted taxonomy of the specific ballad
complex (E140) can be seen in Jonsson et al. (1978, 258).

2If the conclusion reached is that the ballads are based on the saga, then the gain for understand-
ing of the saga’s own origins and earliest form is, admittedly, only a positive negative. In such a
case we do, however, gain valuable insight into the saga’s reception.

3Eliminating all uncertainty is unrealistic and would to a certain degree negate the role of the
philologist. The acceptance and judicious employment of uncertainty, once delimited, is also part
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possible these arguments will only be considered where they are relevant to the saga
text, yet a clear grasp of the ballads in their own right (as well as of other connected
texts, such as Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum and Den danske rimkrønike) is at
times necessary before one can fully grasp the arguments of how they might have
impacted upon the saga.

Once the preexisting arguments have been summarised and assessed, the second
part of this chapter takes up several strands of investigation which have not, to date,
been fully exploited. These will include the efficacy of the search for poetic traces
in prose texts such as Illuga saga, the role of the overlooked Faroese ballads and the
potential sources for parts of the saga which have no parallel in the ballad material.

1.1 Previous Approaches

1.1.1 Svend Grundtvig
In 1853, the year in which the first volume of Svend Grundtvig’s Danmarks gamle
Folkeviser was published, M. B. Landstad published his own collection of national
ballads, entitled Norske Folkeviser (1853). Included in Landstad’s collection is ‘Kappen
Illugjen’,4 and the accompanying notes make it clear that the narrative that is told
in this ballad is considered to be linked to the journey of Thorkillus Adalfarus5 in
Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum, Book VIII. Landstad explains the connection
as two shoots ‘udsprungne af ældre oldnorske Kvad’ (‘grown out of more ancient
Old Norse poems’) (1853, 50). This thesis appears to be a supposition, since no
systematic evidence is evinced. Landstad makes no connection between the ballad
and Illuga saga and, moreover, states that ‘i de danske og svenske Samlinger findes
ingen variant’ (‘in the Danish and Swedish collections there is no corresponding
ballad’) (1853, 22).

By 1856, the second volume of Danmarks gamle Folkeviser was ready for pub-

of the desired outcome.
4Landstad calls it ‘Kappen Illhugin’, but for ease of reference I will use Liestøl’s ‘Kappen Ill-

ugjen’ when referring to the Norwegian ballad. ‘Kappin Illhugin’, following the Corpus Carminum
Færoensium, will be used when referring to the Faroese ballad.

5It is the second of this character’s two journeys which bears a resemblance to Illugi’s. The
cognomen ‘Adalfarus’ is never actually used within Saxo’s work but is a reconstructed Latin form
based on later Icelandic accounts of the character, such as Þorkels saga aðalfara. Hilda Ellis Davidson
uses it in her notes to Peter Fisher’s translation (1979-80, II:142), and I follow her approach since it
helps to distinguish this character from others with the same name and avoids a Latin-Old Norse
portmanteau.

15



lication and Svend Grundtvig had not only identified the Danish ‘variant’ but also
become the first scholar to publish it and point out the connection between it (‘Hr.
Hylleland henter sin Jomfru’, DgF 446, is the name of the Danish reflex of the
ballad) and Illuga saga.7 After recounting the narrative of Illuga saga, Grundtvig
states, without giving any further qualifying or justifying material, that the saga
‘utvivlsomt grunder sig paa en gammel Vise, der vel i Sagaen kan være bleven no-
get udvidet og udsmykket, men som vi dog kjende baade i vor danske Vise, i en
færøisk og i en norsk’ (‘is undoubtedly based upon an old poem, which despite be-
ing somewhat drawn out and retouched in the saga, is recognisable in our Danish
poem, in a Faroese one and in a Norwegian one’) (DgF, I:94).

The lack of further argumentation for this theory of causality leaves little space
for analysis, other than to identify the presuppositions which undergirded Grundt-
vig’s work as a whole. These are, helpfully, made clear in the introduction to Dan-
marks gamle Folkeviser where he discusses the search for proof that:

...dansk er nordisk, men ogsaa, at nordisk er dansk, og at derfor den
saakaldte oldnordiske, det er: norsk-islandske Cultur og Literatur og-
saa var dansk. Denne forudfattede Mening har i den seneste Tid mødt
den bestemteste Modsigelse, navnlig fra Norge...her ville vore gamle
Folkeviser da kunne skjenke os de klareste Beviser for, hvad Folket i
det hele: ikke nogen opdigtet herskende Stamme, men det hele tal-
ende, syngende, levende Folk, gjennem alle Tider har ført i sit Skjold-
...Folkevisen er Sagnets oprindeligste Form; Kunstdigtet og Sagaen
ere Folkevisens Børn; Stedsagnet dens sidste forsvindende Gjenlyd.
Folkeviserne om Sivard og Brynhild, om Regnfred og Kragelil, om
Hagbard og Signe ere derfor umiddelbare Affødninger af de samme
Viser, som ligge til Grund for de eddiske Sigurdskvad, for Regners
Saga og for Saxos Fortælling om Kong Sigar. (1853-1976, I:x-xi)

6Common practise is followed in referring to Danish ballads according to their Danmarks gamle
folkeviser, DgF, numbers.

7To my knowledge Landstad is the first commentator explicitly to link Saxo’s work and the
ballad, and Grundtvig to link the ballad and the saga. Prior to them Peter Erasmus Müller had pub-
lished a list of analogues to the truth-telling scene in Book VIII of Gesta Danorum which included
mention of Illuga saga, but made no claims of a specific connection (1824, 145). V. U. Hammers-
haimb published the Faroese ‘Kappin Illhugin’ in 1855 and mentions that ‘stoffet er behandlet i
Illuga saga Gríðarfóstra’ (‘the material is dealt with in Illuga saga Gríðarfóstra’) (1851-55, II:33),
which is somewhat ambiguous. Since Hammerhaimb also refers to Grundtvig’s numbering system
for the Danish ballads in the same place, his comments may well have been influenced by personal
communication with the latter and a familiarity with Grundtvig’s work in progress.
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(...Danish is Nordic, but also that Nordic is Danish, and thus that so-
called Old Norse, that is Old Norse-Icelandic culture, was also Danish.
This basic premise has in recent times come up against the most res-
olute opposition, namely from Norway...it is here that our old ballads
will be able to provide us with the clearest proof for what the people as
a whole, not a fictional ruling tribe, but the whole speaking, singing,
living people, have borne on their shield...the ballad is narrative’s most
original form, the ornate poem and saga are the ballad’s children; the
local folktale its last vanishing echo. The ballads about Siward and
Brynhild, about Regnfred and Kragelil, about Hagbard and Signe, are
therefore direct offshots of the same ballads which are the basis of the
eddic lays of Sigurður, Ragnars saga and Saxo’s narrative about King
Sigar.)

Grundtvig thus believes that in the ballads he has found the basic and earliest
form of Scandinavian literature from which all others sprang. His interpretation of
the relationship between ‘Hr. Hylleland henter sin Jomfru’ and Illuga saga is thus
no more than an expression of this conviction.

It is also worth mentioning that some of Grundtvig’s minor editorial decisions
immediately support his claims and to a certain extent influence later judgements
in his favour.8 This can be seen, for example, in his selection of which readings
to present. Verse 10 in the C-version (DanC)9 of the ballad exists in four tran-
scriptions with slight variants. When faced with a choice between ‘goulffuitt’ (‘the
floor’) and ‘gulledt’ (‘the gold’), Grundtvig picks the former reading because it it
similar to Illugi’s statement in the saga that ‘fagurt er gólfið hjá þér’ (‘your floor is
beautiful’) (DgF, II:101). Such editorial logic can end up being somewhat circular
if it produces a text which appears more like another text, the former of which is
then treated as a source for the latter on the basis of such similarities.

Grundtvig, also in his editing of the C-version, omits a verse found in three of
the four transcripts on the basis of it being ‘et nyere Tilhæng...som her ved en Fejlta-
gelse er bleven regnet med til Visen’ (‘a more recent addition...which has mistakenly

8See Piø (1971) for an overview of Grundtvig’s work and an appraisal of his forward-thinking
approach to fluid traditions. Piø concludes that, in spite of this, Grundtvig’s editorial and philolo-
gical work remains in some crucial respects very much a product of its time.

9The five Danish versions, as identified by Grundtvig, will be henceforth referred to as DanA,
DanB, etc. They are often divided into two branches, which will be referred to as DanA-B and
DanE-F.
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been counted in here’) (DgF, II:101). By eliminating ‘wandering’ verses from the
text he contributes to the misconception of a pure form of a ballad text. Such edit-
orial suppressions have hampered earlier approaches to ballad scholarship, in which
homogeneous texts, untainted and thus susceptible to genetic philological analysis,
have been reified. Such accommodation is not desirable because the bifurcating
‘stemmatic’ approach is even less suitable for ballad genesis than it is inadequate
for philological studies of sagas. This is due to the recombinability and thus po-
tential multiple provenance of the building blocks involved. An example of how
such thinking could lead one astray is provided by the first verse in DanE. It begins
‘Buch och Biørn och Elffuer Stien...’ and is said to contribute to the conclusion that
this particular ballad-form is ‘aabenbart hentet fra norsk tradisjon’ (‘clearly taken
from Norwegian tradition’) (DgF, IV:820). There may be good reason to assume
that DanE is a version imported from Norway, but this verse is not a reliable basis
for such assertions. It is also found in the Danish ballad ‘Rosmer’ (DgF 41), and
so could easily have been borrowed from there on Danish soil. In the notes for
that ballad Grundtvig lists a number of Norwegian (as well as a Faroese) parallels,
which use names like ‘Elljestein’ (the presumed Norwegian proto-form of ‘Elffuer
Stien’), but since the Norwegian examples are all from the nineteenth century, and
since ‘Rosmer’ (with the verse) was published in Vedel’s Hundredeviserbog (1591),
there are any number of ways in which this individual verse could have made its
way from ‘Rosmer’ to the putative sources in the intervening period.

1.1.2 Knut Liestøl and Einar Ólafur Sveinsson
Knut Liestøl first talks of Illuga saga and the associated ballads in an article in Syn
og Segn (1910). Five years later the article was converted into a chapter in his book
Norske trollvisor og norrøne sogor.10 There he provides a text of the Norwegian ballad
(printed once before by Landstad), followed by an analysis which is divided into
three parts. Firstly, he looks at the different ballads and comes to the conclusion
that they are all related, that is to say, that their similarities are due to them being
different witnesses of a connected chain of ballad transmission.11 Secondly, Liestøl

10The article and chapter have been compared in order to see whether more extensive proofs
were provided in the former. That is not the case, and so what follows takes the chapter as its basis,
but is equally relevant for the article.

11The alternative would be that a folk tradition or tale came to be shaped into ballad form inde-
pendently at different times and in different places, a kind of ‘multiple genesis’ theory. The ballads
would resemble each other due to their taking the same subject matter as their material, but would
not be ‘related’ in the same way.
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investigates the relationship between the ballad tradition and the saga about Illugi,
coming to the conclusion that the ballads are based on the saga. Thirdly, having
already shown that the ballads are related, Liestøl considers which of the ballad
forms presents the most ‘original’ version, and gives evidence for the thesis that
the Norwegian one does. This, moreover, means that Illuga saga was transformed
into a ballad in Norway, and that the poetic incarnation then spread from there to
other Scandinavian countries. An additional crucial part of Liestøl’s argument is
that the sagas themselves (or what might be called proto-saga narratives) developed
in Norway. He says that in Norway ‘det maa ha funnest fornaldarsogor av alle slag
og paa ulike utviklingsstig’ (‘there must have existed fornaldarsögur of all kinds and
at all stages of development’) (1915, 243). Thus the Illuga saga which the ballad is
based on would not be exactly the same as the Illuga saga we are familiar with from
Icelandic manuscripts, but an earlier Norwegian form.

It is worth bearing in mind that in the course of his career Liestøl developed
his theories. This is neatly summarised by Stephen Mitchell as a shift whereby
Liestøl ‘acknowledges the possibility that Norway, while still the ultimate point
of origin for the Icelandic texts, might have received secondary influence from the
Faroes’ (1991, 144). In spite of this shift, Liestøl’s entry on Illuga saga and the as-
sociated ballads in his 1952 book Den norrøne arve (published, however, posthum-
ously in 1970) shows no signs of nuancing his earlier position (1970, 61-62). Einar
Ól. Sveinsson, also discussed by Mitchell, puts a slight spin on Liestøl’s arguments
in an article in which he reclaims the sagas for Iceland and asks whether, since ‘vitað
er, að íslenzkar fornaldarsögur hafa verið sagðar í Noregi (Hrómundarsaga, Huld-
arsaga). Er þá nokkur þörf að gera ráð fyrir áhrifum íslenzkra rita á norska dans?’
(‘it is known that Icelandic fornaldarsögur have been told in Norway (Hrómundar
saga, Huldar saga). Is there any need to give an account of their influence on Nor-
wegian ballads?’) (1956, 70). He claims that verbal parallels between the saga and
ballads (of the type one would not expect to find if the source of the ballads were
an ancient oral saga) give unassailable proof of close textual connections. In either
case, however, the prose form (oral or written) is deemed to have been converted
into a ballad in Norway.

Liestøl’s work has remained an unavoidable contribution to this discussion,
since he astutely identifies all of the pertinent questions and provides a blueprint
for future debate. Nevertheless, the conclusions he comes to can all be called into
doubt, and as his conclusions are incremental, even sound argumentation at a later
stage is sometimes undermined by too hasty judgements at an earlier one. Liestøl
says at various moments that he has proved something, or that something unques-
tionably is the case, when he hasn’t or it simply isn’t.
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One of the main problems with Liestøl’s argument is its summariness. Begin-
ning his arguments on page 98, by page 101 we are told that ‘[s]idan me alt have
synt at alle viseformingane gjeng attende til ei sams grunnform, kann me taka døme
fraa kva variant me vil’ (‘since it has already been shown that all the ballad-versions
can be traced back to the same basic form, examples can be taken from whichsoever
version one desires’) (1915, 101). The evidence provided for linking the Norwegian
ballad, the Faroese one and the five Danish (DanF had not been published yet) ver-
sions is far from conclusive and not nearly rigorous enough. One verse is provided
to show the link between the Norwegian and Faroese ballads, and a couple more
are alluded to but not presented. For the relationship between the Norwegian and
DanE ballads, we are likewise provided with one verse, and although several oth-
ers are alluded to, they are not referenced in any way. This claim is strengthened
by the use in DanE of the name ‘Lidel Kappe’, which is also said to be from Nor-
wegian (following Svend Grundtvig), and certain rhymes (one example is given)
are said to work better if Norwegian forms are replaced (although the suggested
Norwegian forms are not those actually found in the Norwegian ballad). Finally
the relationship between DanE and DanA-D is asserted again on the basis of one
similar verse. While the three verses alluded to, which link four otherwise distinct
ballad versions, do bear more than a casual resemblance, more evidence would be
desirable before a claim of common ancestry for all groups was declared proven.
This is all the more relevant since, as already stated, ballad verses can circulate inde-
pendently of the whole ballad in which they partake. Such peripatetic behaviour is
apparently increased relative to how common the topic being discussed is. One of
the verses cited by Liestøl describes a king at sea, another a hero being attracted to
a maid, and so both are highly conventional elements in ballad literature and could
well be ‘wandering’ verses.

Liestøl’s second conclusion, that the ballads are based on the saga, is also the
result of questionable methodology. The case is incrementally asserted on the basis
of verses selected from all of the different ballad versions. Liestøl, as already men-
tioned, because he believes all of the versions to be derived from a common form,
writes ‘kann me taka døme fra kva variant me vil’ (‘examples can be taken from
whichsoever version one desires’) (1915, 101). This gives a skewed impression for
various reasons. Firstly, because, as argued above, the common form has not been
proven beyond doubt. Secondly, if several ballads are scoured for similarities it
makes sense that more points of contact will be identified, giving an impression
of greater convergence, even if none of the individual ballads bears a particularly
strong resemblance to the saga. And thirdly, because there is no focus on the many
and significant differences between the individual ballads and the saga. But even if
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one were to accept the connection, Liestøl’s arguments for the direction of influ-
ence are still hard to accept. He says:

Um ein granskar desse avviki, skynar ein at det soga hev, maa vera det
upphavlege. Ein kann tyda all ulikskap, um soga er eldst, men ikkje,
um visa skulde vera det...tok diktaren inn det aalmenne draget um den
burtstolne kongsdotteri og kjempa...alt det soga hev, kunde ikkje høve
i visen; men alle forteljingsdragi i visa kunde høva i soga (1915, 105-7)

(If one investigates these divergences, one finds that that which is con-
tained in the saga must be original. It is possible to interpret all dif-
ferences if the saga is the oldest, but not if the ballad is...the poet took
the general feature of the kidnapped princess and the hero...not all that
the saga has could belong in the ballad, but all the narrative elements
in the ballad could belong in the saga)

That the saga has more than the ballad is no proof of directionality, however.
Sagas always have ‘more’ than ballads, and a saga based on a ballad would always
need to include extra material (as Davíð Erlingsson later points out).12 The dis-
crepancy could be described as removal from a saga plot or addition to a ballad plot.
That the ballads mention both fire and the stolen princess, two narrative motives
for entering the cave, and see them through with various amounts of consistency
in the different versions, could be a sign of awkwardness due to the attempt to syn-
chronise the more complex plot of the saga, but it could just as well be a sign of the
ballad’s development under its own impetus subsequent to any hypothesised point
of prose and poetic contact. While ballads do tend towards streamlined plots, a
hero who locates a kidnapped princess after spotting a giveaway fire in a cave (and
maybe uses that as a pretext for entering when challenged by the cave’s inhabitant)
is not so baroque that it could not be an original ballad feature.

Liestøl’s third point is that the Norwegian ballad must be the oldest and closest
to the saga, and he justifies this in two stages. The first is that the Norwegian ballad
shares features with both the Faroese and Danish ballads, which the latter two do
not share with each other, and must therefore be the link between the two. In the
second stage this middle position is explained to be the point form which the other
two ballads sprung, in opposing directions. One branch reached out eastwards

12An example, to highlight the absurdity of this argument, might be to claim that a whole saga
were based on one of its constituent chapters, because the chapter contains all elements found also
in the saga, but not vice versa.
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to Denmark and is justified as being Norwegian in origin due to the Norwegian
linguistic features in DanE. The other branch spread west to the Faroes, and the
Faroese version is said not to be a viable contender for the oldest form because
it lacks the truths and is generally more ‘utvatna og avbleikt’ (‘watered down and
faded’) (1915, 107). The argument for Norwegian province of the DanE is com-
pelling and will be discussed at greater length below. The lack of truths in the
Faroese ballad is surprising, but once again may be a late development (at some
point there may have been truths present) and so is not a solid basis for asserting
that the Faroese ballad is based on the Norwegian. One further aspect, the pres-
ence of the fight with seven sisters in the Norwegian ballad (as in the saga, where
Illugi fights and kills Gríður’s seven half-sisters) is said to provide further proof of
the Norwegian version’s greater age. But we must bear in mind that the earliest
Norwegian ballad transcription is from the 1840s, and, given that an edition of Ill-
uga saga had been published by 1830, it is not unthinkable that such elements could
have been (re)introduced into the Telemark ballad traditions by means of printed
sources.13 In fact, all arguments on the basis of similarities run the risk of being
blind to these works’ existence in time, and the fact that lengthy coexistence of
different versions of the same narrative would have given ample opportunities for
cross-pollination.

1.1.3 Davíð Erlingsson
Davíð Erlingsson’s article was published over sixty years after Liestøl’s but is a
direct response to it and takes as its starting point a critique of the latter’s ‘sim-
plification’ theory and how in it ‘fólst su hætta að ekki yrði tekið nægilegt tillit till
þess hvé ólíkar þessar tvær tegundir bókmennta eru í eðli sínu’ (‘there is the in-
herent danger of not taking close enough account of how unalike in essence these
two branches of literature are’) (1975, 9). In spite of this fundamental difference
of opinion, Davíð Erlingsson agrees with Liestøl on the undeniable existence of a
close relationship between Illuga saga and the associated ballads. In them we are
said to have one of the only examples of a fornaldarsaga and a series of ballads which
show close verbal similarities (above and beyond shared plot elements and motifs).
It is with the aim of defining how this close relationship could have come about
that Davíð Erlingsson structures the rest of his argument.

13A rough idea of the possibility for readers in Norway to be acquainted with the printed saga text
can be gleaned from Rafn’s list of subscribers, where 34 Norwegians are listed (1829-30a, III:776-7).
See also Hufnagel (2012a). That Telemark ballad singers made use of printed texts has been shown
by Liestøl in another article (1926, 2).
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What follows can be roughly divided into two parts (which correspond to sec-
tions 3 and 4 in the article). The first attempts a narratological analytical approach
to the different versions in an attempt to reconstruct a chronology of their genesis.
Saxo Grammaticus’ account from Book VIII of the Gesta Danorum is once again
brought into play as a very early example of an analogue narrative. When com-
pared to both the ballad and Illuga saga, the composite nature of the latter two is
said to become plain to see. In Saxo’s more simple version, Thorkillus Adalfarus is
shipwrecked and compelled to search for fire, which he acquires by telling truths to
two monstrous beings. Both of the younger narratives have echoes of this but also
have an expedition for a lost princess (or at least traces of one).14 Thus the quest
for fire is said to have become mixed at some point with an expedition launched
to recover a kidnapped princess. The major differences between the ballads and
the saga are then considered in order to assess which is closer to this postulated
double-stranded proto-narrative. The princess-rescuing strand has adopted two
distinct forms: the straightforward saving of a king’s daughter from a troll in the
ballads, and in the saga the modified version of an unexpected princess being saved
from a curse (the terrible troll being her mother, also cursed). It is the former which
is said to be more original, as further witnessed by the inconsistencies in the latter.
An example of an inconsistency is that after Gríður is freed from the curse, she
goes on to kill a man. Also, in the ballad the king goes on the expedition (as is
to be expected since he is the anxious father), whereas in the latter the king’s role
as distraught father is removed and it is the evil counsellor Björn who goes on the
mission.15 These changes are said to result in another inconsistency, as on the trip
it is then Björn (instead of the king) who offers a ring to Illugi if he succeeds, but
also threatens death if he fails. The schizophrenic offering of both an incentive
and a death-threat is said to be unnatural and a result of the two roles being fused
into one mouthpiece. All of this leads to the conclusion that the ballads are more
original. The question that remains is whether they are also the source of the saga,
or merely more closely related to a separate common source.

14Davíð Erlingsson breaks from Liestøl’s analysis on this point. Liestøl thought that the
kidnapped-princess story, which is prominent in the ballads, was a new addition in place of the
more complicated plot of the saga, and thus proof that the ballad authors were simplifying overly
intricate plot material. Davíð Erlingsson, correctly in my opinion, identifies that while Hilldur in
the saga is not an abducted princess as such (since the troll she lives with is actually her mother, and
her wicked stepmother cast the banishing spell), her situation is an adaptation on that theme.

15Davíð Erlingsson suggests that this alteration could be due to the common saga theme that
a young man makes his name by going on raiding expeditions, but this must be without parental
accompaniment. Having a father along for the ride would be deemed ignominious.
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Figure 1.1: Davíð Erlingsson’s two alternative accounts of Illuga saga’s origins.

24



The second part of the article looks for traces of poetry in the saga with an eye
to answering that question. The search is rewarding on two fronts, the first being
the identification of a great deal of repetition in the section where Sigurður and
Illugi undergo tribulations at sea. The repetition, particularly with chiastic coun-
terposition (e.g. ‘they saw no land’, ‘they now saw land’), is said to be distinctive
of ballad style.16 Secondly, in the section where Gríður’s unattractive appearance is
described there are glimpses of pairs of rhyming words. These could also imply a
poetic source, although it is judged unlikely, on the basis of the dense arrangement,
that such a source would be a ballad. Thus poetry is spotted peeking through the
cracks of this saga on more than one occasion. Unfortunately, these poetic traces
do not correspond to anything found in any of the Illugi ballads. Nor can any other
poetic source, ballad or otherwise, be located with any certainty.17

In referring to the close verbal parallels (‘textatengsl’), Davíð Erlingsson takes
up a thread which was a crucial part of both Knut Liestøl and Einar Ólafur Sveins-
son’s arguments. There is no doubt that there is a remarkable closeness of phrasing
between ‘enni bratt’ in the saga and ‘enna heve du bratt’ in the Norwegian ballad.
To a lesser extent the mention of the cave floor in the saga and the Danish ballad,
and the use of the word ‘brei/breiður’ in describing the cave (or the corner of the
cave) may seem hard to ascribe to mere coincidence. Yet the same arguments can be
brought to bear here as with Liestøl’s judgement on the presence of the seven sisters
in the Norwegian version. They could be the result of remarkably conservative
diachronic transmission, but they could also be the result of recent influence from
a printed text, such as Rafn’s edition.18

16Another possible case of ballad repetition affecting the saga is seen in the truth test. Three
truths are required of Illugi, but what he says appears more like four. While in prose such numbered
activities would be expected to remain fairly fixed, it is speculated that Illuga saga could have been
relying on a ballad here, and in ballads additional verses could be slotted in and thus pile up (1975,
31).

17‘Gongurólvs kvæði’ (CCF 29) is singled out as containing a section which describes tribulations
at sea similar to that found in Illuga saga. Examples are the A-version’s ‘hurrar í hvørjum streingi,
aldan breyt í bæði borð, allvæl dugdu dreingir’ (v.20, ‘[the wind] howls through each string, the
wave broke on both sides of the ship, the lads held out bravely’, cf. the saga’s ‘tekur nú hvert band
að slitna...svo inn rann á bæði borð, en svo voru þeir hraustir allir, sem á þessu skipi voru, að einginn
talaði æðruorð’) and the C-version’s use of phrases such as ‘viltust norð í Trøllabotn/avdalin’ (v.25-
6, ‘they drifted north into the bay of trolls/an out-of-the-way fjord’, cf. the saga’s ‘rekur þá langt
norður í haf í þá vík er Gandvík hét’). The similarities here are compelling, but verses of this type
could clearly be inserted in any hazardous sea-journey (of which many are present in the Faroese
ballads, cf. ‘Álvur kongur’ (CCF 14), A. vs.7-9, 13).

18This is, of course, only a valid argument for the two examples out of three which are taken
from the Norwegian ballad. The reference to the floor in the Danish ballad could not have been
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The serious consideration of the role of the Thorkillus Adalfarus episode from
Saxo Grammaticus’ work is a strength of Davíð Erlingsson’s article, but a number
of further problems arise when such an approach is attempted. The story is in-
voked in order to give a base position from which the other texts progress, first
by incorporation of the kidnapped princess story, and then through further modi-
fications, as witnessed by the discrepancies between the Illugi ballads and Illuga
saga. Davíð Erlingsson is correct to challenge Liestøl’s ‘simplification’ theory, but
in many ways his chronology simply inverts the paradigm into one of ‘complexi-
fication’, and rules out any reverse movement by stating that ‘[d]ansskáldinu væri
fullkomin ofætlun að hafa fært bæði aðalatriði og aukaatriði í söguþræðinum af-
tur til upphaflegra sagnsögulegs horfs’ (‘it is completely unthinkable that the ballad
poet would have brought both key elements and minor additional features in the
plot back to a more original historical narrative form’) (1975, 24). Since Davíð Er-
lingsson himself has been capable of reconstructing this more original form, one
might ask why a sixteenth-century ballad poet, if in possession of the necessary
material, could not perform the same feat. If we could show that this poet could
not have had access to other materials which preserved an earlier form (i.e. the story
from Saxo Grammaticus or the putative hybrid proto-narrative), then it would be
credible to reject this possibility, but once again we simply cannot rule out the coex-
istence and availability of a variety sources. For example, while the earliest Danish
ballad (DanA) is dated to c.1570, the earliest printed text of Gesta Danorum was
published in Paris in 1514.19 A Danish translation of Saxo’s work was published
in 1575, but even before this a number of texts which transmitted material from it,
such as Den danske rimkrønike (first published in 1495), were circulating.

It could be argued that elements from Saxo’s work would not have been made
use of because the passage of time had obscured the connection between that text,
on the one hand, and the ballads and saga relating to Illugi, on the other. There are,
however, sporadic features which might suggest either that people dealing with this
material knew of the Saxo connection and added details on that basis, or that more
features derived from Saxo had been preserved than has previously been noted, and
thus increase the plausibility of general author-awareness of a Saxo connection. For
example, Davíð Erlingsson interprets Björn as an addition by the saga author, but
in many ways the figure of the sly counsellor brings us close to a key element of

influenced by a printed text of Illuga saga. That vaguely similar reference alone, however, is hardly
a strong proof of shared provenance.

19On the early history of the Gesta Danorum, editions of it and texts based upon it see Boserup
(1981, 9-10). On the aristocratic and learned background of the earliest Danish ballad collectors and
ballad-manuscript owners see Ruus (1999).
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Saxo’s story, which is the slandering courtiers who persuade King Gorm to send
Thorkillus away in the first place. If Thorkillus’ accusers and Illugi’s detractor are
connected, it could suggest either that the saga has retained older material (which is
lost in the ballad), or that the saga author has reincorporated material on the basis
of an awareness of Saxo or Saxo-derived narratives.20 Perhaps another example
of material from Saxo’s work being either preserved or reintegrated at a later date
into Illugi narratives is the reference to a ‘træbílæti’ (‘wooden image’) in the Faroese
ballad. There the hero leaves a clothed wooden image of himself in his place in the
bed, and thus dodges an early-morning attack from the ‘gívur’ (‘trollwife’).21 No
such feature is found in any other ballad nor in the saga, but the scene is reminiscent
of another episode from Saxo which involves Thorkillus. In it, Thorkillus, once
again slandered by calumniators at the court, is to be murdered in his bed by an
assassin, but escapes by leaving a log there in his place (Friis-Jensen, 2005, 576-77).
We cannot be sure of the provenance of these elements, but we cannot exclude the
possibility of authors who were familiar with Saxo’s work or derivatives of it.

Another of Davíð Erlingsson’s key arguments for Illuga saga being further from
the double-stranded proto-Illugi narrative is Gríður’s inconsistent nature. She is a
trollwife, freed in the course of the narrative from a curse, but who then continues
to act like a trollwife (killing Björn and staying behind in the cave when Illugi and
Hilldur leave). This is certainly one of the perceived major flaws in the saga, and
is suggested to reveal the imperfect integration of the older fully-fledged trollwife
and the more recent enchanted princess (who has merely been made to resemble a
trollwife). The question of Gríður’s inconsistent character will be taken up more
fully in a later chapter (see section 4.5), but it will suffice here to point out that
none of the other witnesses (ballads or Saxo) show a troll (or trollwife) who kills
one of the protagonist’s companions, so we have no overwhelming proof of the
earlier form which is said to be poorly integrated.22

One of the greatest contributions provided by this article is the identification of
20In the saga, it is not Björn’s machinations which send Sigurður and Illugi on their way, but

rather Sigurður’s desire to achieve fame and fortune. Nevertheless, as in Saxo, Björn does everything
is his power to come between King Hringur and Illugi.

21This is in all three transcriptions, A. v.25, B. v.23 and C. v.26 (Djurhuus and Matras, 1945-63,
I:429, 431, 434)

22There is, however, the case of the trollwife almost being attacked (or killed) by one of the
king’s men in the Faroese ballad (A. v.38-9). The trollwife, who after having made friends with
Illugi accompanies him down to his boat, is nearly shot by one of the waiting companions. Illugi
warns the companion to do no harm to her, or suffer death as a result. The dynamic of the hero
now friends with his one-time persecutor, and at odds with one of his companions, is strongly
reminiscent of Illuga saga.
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poetic traces. The repetition and rhyming pairs provide strong evidence of some
kind of poetic precursor. The author, nonetheless, wisely avoids overconfident
assertions as to what this precursor could be. The traces could be the result of
a longer poetic source for the saga, but they could just as well be the traces of
(several?) fragmented poetic sources used for individual sections. In addition, one
or more poetic sources need not necessarily supersede or rule out the possibility of
a prose forerunner. It might even be the case that the author was conversant with
poetic techniques and unintentionally reproduced some of that style within his/her
prose work. When it comes to the finer details too, it is hard to state anything
with too much certainty. For example, the reconstructed verse ‘augu (hennar voru)
græn, en ennit brátt, / eyrun féllu víða; / engin mátti hana kalla fríða’ is said to
be reminiscent of certain Icelandic refrains (viðlög) which are first recorded around
1600 (1975, 36).23 Yet the similarity is emphasised by Davíð Erlingsson’s placing
of individual words in parentheses, and extremely similar verses can just as well
be found in rímur.24 Ultimately the path laid out here is promising, but cannot, as
things stand, be easily traversed to any certain destination. As Stephen Mitchell
puts it in his summary of the arguments pertaining to Illuga saga ‘the disposition
of materials relating to Illuga saga remains an open question’ (1991, 176).

1.1.4 Judith Jesch
The first person to comment on a connection between Illuga saga and the materials
related to Ásmundur flagðagæfu was Svend Grundtvig. He states in his introduc-
tion to ‘Hr. Hylleland henter sin Jomfru’ that ‘[a]f beslægtet Indhold ere desuden de
norske Viser om Heming eller Hermod unge...der ogsaa findes paa svensk...og om
Ásmund Fregdegævar’ (‘of related content are, moreover, the Norwegian ballads
about Heming or Hermod unge...which are also found in Swedish...and about Ås-
mund Frægdegjæva’) (DgF, II:95).25 This connection is exploited by Judith Jesch

23One example, with a similar syllable-count and rhyme scheme is ‘Ég sá undir fjallinu hlíða /
einn fola búinn með gull; / bar hann míns elskuga nafn so víða’ (Jón Samsonarson, 1964, II:162).

24A similar example can be taken from the introduction to Hjálmþérs rímur, v.28: ‘Limrenn huer
aa hringa Gna / ok horundit liosa - / odru vegs ma einginn kiosa’ (Finnur Jónsson, 1905-22, II:4).
It should be noted that descriptions of women occur not infrequently in rímur, but are perhaps not
so common in refains of the type suggested by Davíð Erlingsson.

25Ásmundur flagðagæfu and Åsmund Frægdegjæva are apparently two reflexes of the same char-
acter. I use the Icelandic name for convenience’s sake when making general references to the mater-
ial, but without ascribing greater authority or literary worth to the Icelandic text. The Norwegian
form of the name appears in various orthographic variants but I follow Jesch, who in turn follows
Liestøl’s ‘Aasmund Frægdegjæva’.
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in an article from 1982 which, while nominally about Ásmundur, has a fair amount
of analysis which is extremely pertinent to the question of Illuga saga’s origins.

The main aim of the article is to find out whether the ‘söguþáttur’ about Ásmun-
dur Flagðagæfu and the Norwegian ballad ‘Åsmund Frægdegjæva’ have a common
source in a lost saga. In order to locate the most original form of the ballad and
thus answer the question, an attempt is made to filter out ‘wandering’ verses which
may have been inserted from other sources. Since there are several verses shared
with ‘Kappen Illugjen’, and both ballads have a similar plot, ‘Kappen Illugjen’ it-
self becomes an object of scrutiny.26 If the shared verses can be seen to be more
integral to ‘Kappen Illugjen’ (through a comparison with other Illugi texts) then it
can be assumed that they were not original in ‘Åsmund Frægdegjæva’ and treated
as extraneous material there. Beyond this ‘purification’ attempt, the Illugi material
becomes interesting for Jesch in its own right. It too shows the complex interaction
of ballad and saga material, and thus can stand alongside the Ásmundur flagðagæfu
material as as an analogous textual web (1982, 128).

Three main points are discussed with reference to the Illugi material. Firstly the
possible ‘wandering’ ballad verses are reviewed, then the question of the chronology
of narrative development, as discussed already in the context of Liestøl and Davíð
Erlingsson’s work, is taken up and finally an example of traceable textual influence
on the Danish version of the ballad is presented.

For the first point Jesch begins with a summary of Liestøl and Davíð Erlings-
son’s arguments, highlighting the fact that Davíð Erlingsson, like Liestøl, ‘accepted
that all the ballads derived from a common original’ but ‘did not take enough ac-
count of other ballads and tales with the same plot as the story of Illugi’ (1982, 121).
By ‘the same plot’ Jesch appears to mean not identical narratives but similar overall
trajectories, as in ‘Åsmund Frægdegjæva’. An example of a shared verse is one in
which Illugi/Ásmundur removes his red cloak and puts on a ragged one, more ap-
propriate for a meeting with a troll.27 The identification of these verses in order to
be able to exclude them from the Ásmundur flagðagæfu material seems to be a dir-
ect challenge to Liestøl’s original approach, whereby (very few) shared verses were
used to determine that all the ballads had a common source. This challenge ulti-
mately leads Jesch to conclude that we are better served by ‘rejecting the dogma that

26The similar plot is judged here, as already mentioned in other contexts, to be a precondition
which makes the sharing of verses more probable.

27Another example is that of the ‘ráðihæst’ in ‘Åsmund Frægdegjæva’ who urges Åsmund on to
the quest. There is no corresponding verse in ‘Kappen Illugjen’, but Jesch uses the character of
Björn in Illuga saga as a sign that at one time there might have been, and thus it would have been
borrowed.
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all the ballads derive from a single original that was composed in one place at one
time’ (1982, 129). Moreover, similarities between the ballads and the sagas relating
to Illugi could also be the result of repeated interactions and sharings over time, in
this case of prose-derived features into the ballads. The classical conception of an
early form which gradually evolves away into more and more distinct descendants
is completely inverted: we must accept the possibility that there existed several
diverse early forms which gradually become more and more alike. While perhaps
surprising, Jesch’s analysis cannot be ignored or offhandedly rejected.

The other points made by Jesch are secondary to this. The second, which takes
up the question of narrative development remains inconclusive. Liestøl thought
that the theme of rescuing a princess was new in the ballads and a rationalisation of
the saga’s more complex material, while Davíð Erlingsson thought that the quest
for a princess and that for fire were already combined in the proto-narrative out
of which the ballads and subsequently (or independently) saga developed. Jesch
says that a consideration of the ballad variants reveals that saving the princess is
secondary (in both the DanE-F and Norwegian ballads the stated aim is to find
fire, in the Faroese ballads to put out fire), and thus we have a partial confirmation
of Liestøl’s teleology. It must be noted, however, that Davíð Erlingsson’s hybrid
proto-narrative does not rule out the possibility for one of the constituent strands
to be predominant, and the balance of power of these two interacting motifs could
surely have shifted over the long course of the various narratives’ existence. Ulti-
mately we have no firm ground to stand on here, but ‘if the princess motif is indeed
secondary in the ballad, the appearance of this motif in the saga strengthens the as-
sumption that the saga was based on a later source where this motif had already
been incorporated’ (1982, 125).

Jesch’s third point acts as a corrective and to soften the blow of her overall
argument. A census of all of the narratives in Old Norse literature which tell of ‘a
hero who makes a journey to a faraway place, meets some trolls in the course of a
search for something or someone and kills or overpowers them’ (1982, 128) reveals
the general theme to be so widespread that identifying the underlying flows of
material may seem hopeless.28 Nevertheless, even if a pervasive and elusive oral
tradition is said to be one of the major missing components in all of our accounts
of the links between the Illugi texts, close textual analysis can still be revealing.
The example given in this case is found in the Danish ballads, which show signs

28Sections from Snorra Edda, Þórsdrápa and Þorsteins þáttr bæjarmagns are adduced over and above
the sources already mentioned.
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of reproducing material from Den danske rimkrønike.29 Two examples are found in
DanE (as well as one in DanA). The former version (alone amongst the ballads) also
has six truths, as is also the case in the Gesta Danorum and Den danske rimkrønike, as
opposed to just three. The only complication with this identification is that while
these textual links suggest a clear Danish history for these ballads, linguistically
DanE shows various signs of Norwegian provenance.30

1.1.5 Erik Sønderholm
Another contribution which must be mentioned is that of Erik Sønderholm. Pre-
sumably because he and Jesch published their work in the same year, they seem to
have been unaware of each other’s findings. This is a shame because they struggle
with similar methodological questions, albeit from slightly different angles. While
Sønderholm’s focus is the ‘Hr. Hylleland henter sin Jomfru’/‘Kappen Illugjen’ bal-
lads, and specifically a refutation of Knut Liestøl and Einar Ólafur Sveinsson’s
arguments, he does end by proposing a theory of the relationship of Illuga saga
to those ballads. In broad outline, Sønderholm disputes the idea that the Danish
ballads must be traced back to the Norwegian versions, which themselves are ulti-
mately based on the saga. He does not invert the picture, but rather states that the
saga could just as well have been brought to Denmark by Icelanders at the start of
the seventeenth century, where it would have been converted into the DanE-F ver-
sions (first written witness 1630). Just as Jesch rejects the notion that all the forms
of the ballad are derived from a single version, Sønderholm separates DanA-D and
says that they have no direct relevance to the Illugi material, having being mis-
takenly classified along with DanE-F and the other examples of that ballad type at
a later date.31 To these two separate ballad types another must be added: the Nor-
wegian ballad is said also to have originated separately, a case of multiple genesis.
The Swedish Edition of 1695 or Rafn’s in 1829-30 are said to be possible sources,
and since DanE-F and the later Norwegian ballads are both based on the same saga,
they naturally share many similarities.

There are strengths and weaknesses with this line of argumentation. Sønder-
29See Toldberg (1958) on the complex history of ballad interaction with Den danske rimkrønike.

The relationship between the two need not have been monodirectional.
30Kaj Bom argued provocatively for a greater Norwegian influence upon the ‘folkeviser’ corpus

than had previously been accepted (1973), but the matter has not been settled.
31In this he is partially preceded by Ernst von der Recke’s similar division of the Danish ballads

into ‘Lidel Kappen’ and ‘Hylleland henter sin Jomfru’ (1927-29, 213-23). Von der Recke does not
give any extensive analysis, however, of why he choses to separate out these variants.
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Figure 1.2: Erik Sønderholm’s account of the ballads and Illuga saga’s relationship. The dashed
lines represent implicit views which Sønderholm would seem to hold. The wavy line represents the
exchange of ‘wandering’ verses.

holm is right to point out the frailty of Liestøl’s assertions as regards the relation-
ship between DanE-F and the DanA-D, so much so that that they could justifiably
be seen as two separate ballad types.32

In addition to cleaving the Danish ballads into two groups, a crucial element in
his argument is his rejection of a perceived Norwegian bias. It is true that Liestøl
and others have at times flown the Norwegian flag in ways which were not fully
justified based on the material to hand. But even Grundtvig, who was of course
a Dane, detected in DanE, which is found in Vibeke Bild’s ‘mindre folio hånd-
skrift’,33 a strong Norwegian admixture. The linguistic argument had previously
been bolstered by the fact that Vibeke Bild’s father was a ‘norsk lensmand’. Sønder-
holm refutes this aspect of the Norwegian connection, stating that Preben Bild
held the title, but never actually lived in Norway as far as we know. This argument
may be true, but is more or less negated by Bengt R. Jonsson’s detailing of an en-

32DanA-D deal with a search for a princess. The hero meets a trollwoman on the shore and is
persuaded to accompany her to her cave. Once there, he meets the beautiful princess and manages
to defeat the trollwife by throwing runes at her. DanE-F deal with a quest for fire on a cold winter’s
night. The trollwife is met in a cave and likewise defeated through the casting of runes.

33On Vibeke Bild and her ballad manuscripts see Pedersen (2002).
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trenched and longstanding Norwegian connection running across several members
of Bild’s faily (1994-95, 29). Even if this were not the case, however, Sønderholm’s
failure to deal with the more recalcitrant linguistic issues greatly weakens his argu-
ment. DanE-F are nearly universally agreed to show various traces of Norwegian.
Another criticism which Sønderholm levels at those who propound a Norwegian
origin for the ballads is the implausibility of much younger transcripts preserving
a more historical form of a work. He asks ‘om det ikke er lidt dristigt at indbilde
sig, at en norsk vise fra 1840rne kan have en så lang og ukendt forhistorie?’ (‘is it
not a bit brazen to believe that a Norwegian ballad from the 1840s might have such
a long and unknown prehistory?’ (1982, 121). While he is right to place the bur-
den of evidence on those arguing from less easily substantiable viewpoints, perhaps
daring to imagine is not so bold if we take into account Bengt R. Jonsson’s convin-
cing discussion of the repercussions of adverse political and cultural conditions for
written preservation of oral literature. Since Norway did not have an official writ-
ten language for a long time, it is not so surprising that Norwegian versions were
not written down until much later. And if it is the case that an oral Norwegian
ballad style became fashionable among the literate elite in renaissance Denmark, it
stands to reason that it would be written down more often by acquisitive learned
collectors than the more orally-adept originators. This is speculation, but suffice it
to say that it is not impossible for (much) younger witnesses to preserve more an-
cient forms of a text. Ultimately, Sønderholm’s arguments ignore certain evidence
and lack imagination elsewhere, and it would seem that his argument is made to
support his ideas that ballads entered Scandinavia through Denmark at a relatively
late date, regardless of what the material actually shows.

Another weak point in Sønderholm’s argument is his assertion that both the
DanE-F and Norwegian ballads are based on Illuga saga, the former via oral or
handwritten transmission and the latter probably through one of the editions. Work-
ing against such as theory is the fact that DanE-F is very different to the saga, as
well as the fact that these two forms of the ballad have very similar verses which
have no connection to the saga (‘kongen ligger ud på havet’). It cannot be ruled
out, however, that the Norwegian new arrival quickly took on ‘wandering’ verses
from its Danish forerunner. The possibility of the influence of printed editions
on the Norwegian ballad has already been mentioned (see section 1.1.2),34 yet a
problem that arises if we try to make that edition the sole source of the Norwe-
gian ballad is the presence of similar verses in the Faroese version. The earliest

34On the impact and limited circulation of Guðmundur Ólafsson’s 1695 edition, which make it
an unlikely source of influence, see section 5.1.4.
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transcription of the latter was made in 1824, prior to Rafn’s 1829-30 edition. It is
not unthinkable that Rafn’s edition was published, a ballad was made out of it in
Norway and then adopted verses from an extremely similar Faroese ballad, but it
seems unlikely. If we were to accept this theory, it would also mean that where
once we had four branches of one tradition, now we have four independently sur-
facing ballads. More probable would be to say that a Faroese ballad based on the
saga surfaced and travelled to Norway where it was subsequently added to on the
basis of Rafn’s edition, but Sønderholm for the most part ignores the role that the
Faroese ballad could play.

1.1.6 Overview of discussions to date
Gathering the various threads together, the main problems arising are as follows.
Certain of the arguments are undermined by their imposition of a dogmatic concept
of cultural transmission. It goes without saying that arguments which do not ad-
duce proof, or adduce insufficient proof, on the grounds that it is deemed self-
evident that cultural production stems from a particular area, leave themselves wide
open to criticism. They need not of necessity be wrong, but they give no solid basis
for believing that they are right either.

A corollary of this may be the tendency, evident in several interventions, to
impose an procrustean cohesion upon the varied materials. Despite seeing the tra-
jectory of transmission moving in opposite directions, Svend Grundtvig’s vague
concept of a pan-Scandinavian Nordic tradition was systematised in Knut Liestøl’s
assertion that all the ballads were derived from a single basic form. A single hy-
pothesised ballad and a single saga are more easy to work with, but have proved
frustratingly resistent when attempts have been made to account for the variety of
forms. The most recent interventions have argued for multiple genesis of ballad
forms, and it seems that this may be the most fruitful approach going forward.

The fact that genetic transmission is just one of the processes at work in form-
ing a ballad text has also led to ongoing problems. A traditional stemmatic ap-
proach to saga-scholarship has encouraged the concept that, once written, the tex-
tual witness remains fairly fixed, preserving a snapshot of the moment just after
the bifurcation of a tradition. Following bifurcation, each branch of the tree is
generally deemed to remain untouched by the others.35 For ballads the case is dis-
tinct. While the transcriptions themselves are fixed, they cannot be treated as if

35Certain textual complexes do show a high level of collation, with several texts being integrated
into a new witness, but the studied cases tend to be high prestige learned traditions, for example
scriptural scholarship.
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NAME (year) Ballad > Saga or
Saga > Ballad

Origin of Prede-
cessor

All ballads de-
rived from single
form?

Svend Grundtvig
(1856)

B > S ‘nordic’ ballad not stated

K n u t L i e s t ø l
(1910-5)

S > B Norwegian
(oral?) saga,
becomes ballad in
Norway and saga
in Iceland

yes

E i n a r Ó l a f u r
Sveinsson (1956)

S > B Icelandic saga be-
comes ballad in
Norway

yes

Davíð Erlingsson
(1975)

B > S (most
likely)

Not stated (pre-
sumably accepts
Liestøl’s account
of the earliest
b a l l a d b e i n g
Norwegian)

yes

J u d i t h J e s c h
(1982)

not S > B (but not
necessarily B > S)

possible multiple
genesis

no

Erik Sønderholm
(1982)

S > B Ice landic saga
converted into
ballad in Den-
mark

no

Table 1.1: Summary of the different theories regarding the origins of Illuga saga.

35



they were witnesses representing a connected textual tradition. The bifurcations
which stand behind the form in which we now see them have mostly been carried
out through an oral tradition. On each occasion when a ballad has been passed on
or retold, however, there is not just a process of bifurcation, but also the potential
for horizontal transmission of verses, perhaps from the same, but also from other
ballad traditions. To extend the tree metaphor this means that we cannot just trace
similarities back along the course of the branches, but must also take into account
the fact that different branches on the same tree may brush against each other, and
there may even be contact with various branches from other trees. The simple con-
sequence of this is that finding similarities between ballads need not imply that one
is derived from the other, or even that both are derived from a common form. It
is even the case that if two originally separate traditions share a lot of verses, then
they could come to look like a single tradition. The task of separating ballads out
fully may be ultimately futile, but any attempt which fails to take account of this
double movement will likely present a distorted analysis.36

It seems possible that in addition to the two types of oral transmission just
described, printed texts were also a source for the dissemination of verses and nar-
rative material. The inadequacy of accounts of narrative development which rely
on a theory of simplification has already been discussed, but it should also be borne
in mind that due to the wide availability of material, printed and otherwise, relating
to Thorkillus Adalfarus, Hylleland and Illugi, processes of narrative complexific-
ation, even to more original forms, could conceivably occur. Thus as wide a view
over the existing material should be aimed for, and arguments about which form
is more original which rely on an assessment of narrative simplicity or complexity
must only be attempted with caution.

Bearing these provisos in mind, the next section will focus on some of the un-
tapped resources in an attempt to further clarify the relationship of the various
materials pertaining to the character Illugi.

36This is not to say that it is necessarily desirable to attempt to create ballads purified of ‘wan-
dering’ verses. The shared store of set-piece verses, like the formulas in oral-formulaic poetry, are
an integral part of the tradition.
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1.2 Avenues for Expansion

1.2.1 Identifying Prose from Poetry
Davíð Erlingsson remains at all times tentative when putting forward the hypo-
thesis that Illuga saga may have had a poetic source. In the English summary to
his article he says: ‘Either both [the saga and the ballad] have a source in common,
or the fornaldarsaga is simply derived from the ballad. Although neither of these
alternatives can be safely excluded at this stage of knowledge, there are positive
indications in favour of the latter’ (1975, 41) and ultimately ‘it is probable that the
saga-writer used the ballad as his main source’ (1975, 41).37

One reason for this caution is the fact that none of the ballads that we are in pos-
session of appear to be close enough to Illuga saga for a direct textual comparison.
We may therefore need to resort to (admittedly much less reliable) text-internal
methods of determining poetic provenance. A concommitant reason for such cir-
cumspection is the absence of any rigorously-developed methodology that can be
employed in confirming such text-internal ‘positive indications’ and thus identify-
ing with certainty whether a prose text has been composed on the basis of poetry.
Moreover, while Illuga saga is potentially a saga based on a ballad, nearly all pre-
vious investigation of the phenomenon of poetry-derived prose relates to rímur
sources.

In considering this matter we must thus take these rímur-derived considera-
tions as a starting point and be vigilant for occasions where the techniques might
need to be used flexibly with regard to the ballad-form’s idiosyncrasies. The fore-
most authority on poetry-derived prose, Peter Jorgensen, states that ‘[i]t will not
be a simple matter, however, to define members of the genre of rímur-derived
prose from those sagas stemming from older Icelandic prose narratives’ (1990,
189).38 Ursula Brown (later Dronke), looking at Hrómundur saga Gripssonar, has

37The Occamic argument is invoked as supporting this assessment of probability: ‘Since there is
no evidence of the existence of a third piece of literature (distinct from both the ballad and the saga)
about Illugi, it is more plausible to assume that the saga drew its matter from the ballad.’ Arguments
must be formulated on the basis of the sources we have, but whether such principles can be adhered
to in a literary tradition for which conservative estimates assume 9 out of every 10 manuscripts to
have been lost is a question worth bearing in mind. On the survival-rate of medieval manuscripts
in Scandinavia see Haugen (2012, 149).

38In spite of, and seemingly at least partially in contradiction to this statement, Jorgensen also
says that ‘[t]o date there has been no thorough catalog of the genre of rímur-derived prose, and the
ease with which it has been possible to find examples of such works indicates that there might exist
“scores” of such sagas’ (1990, 192). If one is in possession of rímur and a suspected rímur-derived
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noted that a saga may ‘betray very plainly underlying verse-forms’ among which
is singled-out ‘rich alliteration’ (1946-53, 72). She also gives examples of rhyming
words which are ‘retained, with slight alteration’ (1946-53, 74). Jorgensen, looking
at Jónatas saga sees a counterbalancing force, whereby ‘the plethora of alliterat-
ing phrases...is not copied in the prose paraphrase’ (1990, 199). He states that this
‘purgation in the “saga” of the hundreds of rhymes and alliterating staves from the
source’ may be a sign of ‘conscious attempts to disguise the poetic source’ (1997,
cli). We may ultimately have to accept that certain recognisable formal features
may point to a poetic source, but their absence need not exclude it, a skilled prose
author being capable of suppressing such telltale signs. Other more general formal
features brought up in the discussions on the topic, such as that prose texts would
tend to be shorter than the reworked rímur and that intercalated verses would be
wiped out in the passage through a rímur stage are undeniable, but, since relative,
dependent on the possession of all the texts involved (not just close analysis of a
single text). The fact that prose dependent upon rímur tends to reproduce its source
in a less adulterated manner than the reverse case (due to obvious metrical restric-
tions on poetry), also requires a comparison of texts and is mostly to be used as
an argument for the direction of transmission after a close relationship has already
been conceded.

Since alliteration is not a prominent feature in the ballad traditions being dealt
with, we are left with the identification of rhyme and repetition in Illuga saga.
Davíð Erlingsson sees rhyme in the description of Gríður and repetition in the
troubles at sea, but if a full poetic source was used then further traces might be
expected. While a statistical analysis of these, comparing against ‘baseline’ cases
of random occurrence of rhyming words and repetitions in prose texts judged not
to be based on poetry, could be a desirable aid to the search, until further data is
gathered we must rely on a subjective judgement of the naturalness of the prose.
This is the method which Davíð Erlingsson uses, noting that the prose ‘kemur hér
og þar óeðlilega fyrir sjónir’ (‘has an unnatural feel to it in parts’) even though ‘er-
fitt er að ná handfestu á slíku efni’ (‘it is hard to gain a handhold on such things’)
(1975, 32). We must also contend with the fact that signs of poetry may have been

saga, presence of common details may make it possible to confirm a relationship with ‘ease’, but one
would presumably require further evidence (stylistic or text-external) to determine the direction of
the relationship (that is whether the saga is based on the rímur or vice versa). Close verbal parallels
in tandem with major narrative variation, for example, could be a sign of a prose stylist lacking a
complete grasp of the gist of his or her poetic source. In the case of a suspected rímur-derived saga
where no specific poetic source has been identified the problems are multiplied.
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consciously (or unconsciously) erased from the prose text.39

Examples of potential rhyming words other than those mentioned in the grot-
esque description of Gríður (which Davíð Erlingsson discusses at some length)
prove not to be numerous (examples are taken from the oldest known manuscript,
AM 123 8vo, except where that text is defective, in which case AM 203 fol. is the
source):

Possible examples of rhyme and half-rhyme within the text
1. ‘átti Sigurður marga leiksveina og bar hann langt af þeim hvað sem þeir

skylldu reyna’
2. þá skipið að ganga ofmikit.
3. ‘með sterku bandi og fá nú stór áföll, svo búið var við að brjóta skipið.

Flestir voru þá móðir. Því næst sjá þeir land’
4. ‘inn rann á bæði borð, en svo voru þeir hraustir allir, sem a þessu skipi

voru, að einginn talaði æðruorð’ (AM 203 fol.)
5. ‘en ef þú náir elldinum, þá skaltu eiga hring þennan er ég helld á’
6. ‘og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt’ (AM

203 fol.)
6. ‘þér lízt betur á dóttur mína enn á mig. Nú mun skjótt að öllu farið’
8. ‘Gengur hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur

sinni, og komu þau í eina hvílu bæði’
9. ‘Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig sundra,

höggva og meiða’
10. ‘Signý mátti ekki mæla fyrir harmi og gráti’
11. ‘og detta ofan í bálið. Grímhilldur tók þá til máls
12. ‘og sjá um síðir að hann hangir upp við siglurá’

The examples above do not give strong evidence of a poetic source. Unlike in
the section where Gríður is described, there is little evidence of clustering leading
to particularly dense patches of rhyming words (perhaps with the exception of the

39Davíð Erlingsson shows this with regard to the section involving the troubles at sea. A brief
survey of some of the rhyming forms and their presence (or absence) in the different branches
of manuscript transmission (see chapter 2) show that many have been removed in the younger
branches. Examples are: ‘mátti/gráti’, with ‘gráti’ lost in the B-Group and C-Group manuscripts;
‘fríða/víða’ with ‘eyrun fellu víða’ repaced by ‘eyrun fellu um vangana’ in the B-Group and C-Group
manuscripts; ‘sjá/siglurá’, with ‘siglurá’ being replaced by ‘siglutré’ in all but two of the oldest ma-
nuscripts; ‘hregg/skegg’, with ‘hríð og hregg’ replaced by ‘hagl og hríð’ in B-Group and C-Group
manuscripts.
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sea voyage). An attempt has been made to be as open-minded as possible when
gathering together these examples, but it seems likely that some of these conjunc-
tions are mere coincidence and could be discarded as evidence of poetic traces (e.g.
1, 2, and 11). Perhaps in light of these ambivalent findings it should be remembered
that ballads do not make as frequent use of rhyme as rímur literature does. What
is prominent in many ballads, however, is repetition.

Repetition in ballads can include straightforward repetition (where the same
description is simply reproduced), incremental repetition (where the repeated verses
describe a repeated action, sometimes being tallied as the occasions mount up), or
contrasting repetition, whereby a slight alteration can turn similar locutions into
their opposites (often used in dialogues). A brief survey of the saga yields a num-
ber of results which could be considered to represent all of these patterns (again
examples are from AM 123 8vo, except where damage to that manuscript requires
that AM 203 fol. be used):
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Possible examples of repetition within the text
1. ‘vinna mikinn sigur á Skotum og fá nú ofurfjár. Hvergi leggja þeir þar til

að þeir hafi eigi sigur’ (AM 203 fol.)
2. ‘og leita að elldi og ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða fyrir höfði þínu,

en ef þú náir elldinum, þá skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi
svarar: “Víst eigi vil ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég
að elldi leita’

3. ‘réð fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét. Hún var tröllkona hin mesta’
(AM 203 fol.)

4. ‘Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn og gengur [...] á land upp og
kemur í hellirinn’

5. ‘Hún frétti hann að heiti[...]segist Illugi heita’
6. ‘Illugi segist vilja elld sækja til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær

þú af mér’
7. ‘llugi tók þá til máls: “Mér mun mál,” segir’
8. ‘að ég hef eigi séð annan hæra né sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að

eigi hef ég séð meira ferlíki. Þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér,
og öngva hef ég séð ambáttligri enn þig. Víst hef ég séð dóttur þína fegri.
Ykkar hef ég séð’ (AM 203 fol.)

9. ‘Illugi mælti þá: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt orðið[...]og hræðumst ég
eigi þínar ógnir.”[...]En Illugi sagðist eigi hræðast dauða sinn.” Hún mælti
þá hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan hitt að eigi hafi hræðst dauða sinn
nema þig[...]allt fór sem fyrr að Illugi kvaðst eigi hræðast. Gríður mælti
þá: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skelfast hvergi, og þú hræðist
ekki’

10. ‘þú skalt fa dauðann i stað.”[...]”Djarfur ertu og nú i stað skaltu dauðann
fa’

11. ‘þvíat með slíkum hætti hef ég margan myrt og drepið, og hafa allir hræðst
mitt hið ógurliga sax. XIII vaska menn hef ég drepið með þessu saxi’

12. ‘en alldrei að helldur skaltu deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast’
13. ‘þann mann er eigi hræðist þitt hið ógurliga sax þá er þú reiðir það. En

með því að þeim mun það ógurligt sýnast, mun sá ekki finnast’
14. ‘öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöll.

Þrælar skulu þar kynda bál mitt í milli fóta þér. Þetta bál skal standa bæði
nætur og daga’

15. ‘hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur var nú
ákafliga hrædd. Illugi veitir Gríði dugnað og höggur til þessara bæði ótt
og tíðum’
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Although there a not significantly more examples of repetition than there were
of rhyme, the evidence of those there are seems more convincing. For one thing we
may note its centrality, given that the two pivotal episodes of the saga, the truths
and the threats during the sex-scene, contain a particular preponderance of iter-
ative elements. While admittedly repetition can be used within prose to stylistic
effect and need not signify a poetic (ballad) source (example 12 seems a perfectly
natural prose-style repetition), there are certain clues which point towards ballad-
derived repetition in these examples. One is the number of pleonastic statements
with no immediately apparent artistic function. Examples 3, 7 and 11 show almost
indistinct repetitions, where the redundancy of the second statement seems awk-
ward in a prose context. There are also examples of contrastive repetition within
a dialogue, most notably in examples 2 and 9. Another possible piece of evidence
is the predominance of repetition in the sections which correspond with moments
familiar from ballad narratives generally (the sea journey and the encounter with
the trollwife in the cave), alongside the absence of repetition in the sections which
Davíð Erlingsson believed to be the embellishments of a saga writer (the encounter
with Sunnlöð, the embedded story of the evil stepmother, the conclusion).

One important proviso to all of this discussion is that not all ballads are equally
repetitive. In fact a survey of the Illugi ballads shows a significant variation in
how much this particular trope is used. In the Faroese ballads between 50 and
70% of the verses can be matched up with other verses of very similar or mildly
modified character.40 The A-version, which is the oldest, has the highest amount
of repetition, suggesting that earlier versions may have contained even more. This
repetition was criticised by Liestøl, who stated that the Faroese ballad ‘æstetisk hev
mindtse verd av alle’ (‘aesthetically has the least worth of all’) partly because certain
verses are ‘tøygde ut med uppatt-takningar, so dei vert urimelig lang’ (‘stretched out
with repetitions, so they becomes unreasonably long’) (1915, 107). In contrast the
Norwegian version starts a number of verses with the same line, ‘De va kappen Id-
dugjen...’ or ‘De va den gamle gyvremoire’, but the verses then continue in distinct
ways. If we rule out these verses (which in any case would only lead to repetition
of the names of characters), verse repetition is minimal (although certain minimal
phrases are repeated in different verse contexts). The Danish ballads are very sim-
ilar to the Norwegian verses in this respect.

40The figures, by my reckoning, are: A, 28/40; B, 25/45; C, 25/40.
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1.2.2 The Faroese Ballad
Due to the recognition of the high rate of repetition in the Faroese ballad and the
many examples of seemingly non-prosaic repetition in the saga, it seems fair to
question whether the Faroese ballad could be the source of Illuga saga. The West
Norse versions, that is the Faroese and Norwegian ballads, are the two which bear
most resemblance to the saga, but the Faroese has previously been discounted due
to its lack of truths and the Norwegian ballad’s close verbal parallels. Yet an older
form of the Faroese ballad could have contained the truths, and it has been discussed
how the (actually very few) verbal parallels in the Norwegian ballads could be the
result of influence from the printed edition of Illuga saga.41

Presumably because the main commentators have been insistent upon either a
Norwegian or a Danish origin, the Faroese ballad has been relegated to a support-
ing role whereby occasional verses have been used to support claims of seniority
for the other ballads. Such is the case when Liestøl cites only one verse to show
that the ‘norske og den færøyske visa er like einannan’ (‘Norwegian and Faroese
ballads are similar’) (1915, 98). This statement is then compounded with the asser-
tion that the Faroese ballad must be younger than the Norwegian because it lacks
some elements from the Norwegian and is generally ‘utvatna og avbleikt’ (‘diluted
and faded’) (1915, 107). The absence of the truths in the Faroese ballad does appear
to distance it from the other ballads and the saga, but Liestøl does admit that in
other places ‘Kappin Illhugi’ retains features which appear to have been lost in the
Norwegian version (using the saga as a gauge). If both the Norwegian and Faroese
ballad contain more original elements in places, and the Norwegian ballad’s seni-
ority is no longer a given, then it is justifiable to carry out a closer inspection of the

41Only Erik Sønderholm has tried to claim that the Danish ballad might be the closest to the
saga, and appeared to base his conclusion on the possibilities for textual movement (i.e. sagas could
potentially be brought to Denmark by Icelanders), rather than a close analysis of the saga-text along-
side the ballads. There is really comparatively little similarity between the two narratives, which is
why the Danish ballads can be left to one side here. A matter which complicated the issue and drew
the Danish ballads into the discussion in the past were the signs of Norwegian lingustic influence
in DanE-F. This was deemed sufficient cause to state that the Danish ballads were based upon the
Norwegian ones, but suffice it to say here that the close connection between Danish and certain
Norwegian ballads in the sixteenth century need not be intimately connected to the close relation
between Norwegian and Faroese ballads in the nineteenth century. The similarities which exist
could be the result of a common shared predecessor, or multiple genesis followed by a process of
convergence, but insufficient evidence on the earlier stages of Faroese and Norwegian ballad tra-
ditions mean any account will be highly speculative. The debate over ‘folkeviser’ origins has been
going on for well over a century now, but ultimately need not be resolved to explain the origins of
Illuga saga.
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Faroese ballad. The possibility remains that the Faroese ballad is the source of the
Norwegian.42

The Faroese ballad, bearing the name ‘Kappin Illhugi’ exists in four transcrip-
tions which are counted as three versions (numbers 18, A, B and C, of CCF).43 The
oldest is from 1824 and recorded in Sandoyarbók,44 with the two younger ones col-
lected by Hammershaimb in 1848. It is therefore around 25 years older than the
corresponding oldest Norwegian ballad, and its age means that it cannot have been
influenced by Rafn’s Fornaldar sögur Nordrlanda, as Sønderholm seems to imply.45

Moreover, Hammershaimb includes a note in his edition reading ‘Illugi, sagaen og
Schrøters optegnelse’ (1851-55, II:34). Johan Henrik Schrøter made his list and
transcriptions of ballads in 1818 (Matras, 1951-53, x). A copy of that list appears
in the published version of Schrøter’s transcriptions (Lyngbye and Schrøter, 1822,
16-20) where it is claimed that only ballads composed at least one hundred years
previously were included. The only Illugi to be named is ‘Illuge Svarti’, number 52
on the list. This is the name of a well-known saga character, father of Gunnlaugur
Ormstunga, but since no other Faroese ballads with a character named Illugi are
recorded, it may well be that ‘Kappin Illhugi’ and ‘Illugi svarti’ refer here to one
and the same character, bringing the earliest date for an Illugi ballad back to 1818.

Alternative methods which are used for gauging the age of Faroese ballad tradi-
tions are by no means infallible. Patricia Conroy, in her study of ‘Hernilds kvæði’,
discusses two rules of thumb, those being the number of transcriptions (more tran-
scriptions are suggested possibly to reveal a tradition which has been developing
for a longer time) and the amount of Danish influence on the rhyming words (more

42Arguments in favour of the Faroes being a centre of ballad dissemination, rather that just the
receiver of Norwegian influence, within the West Norse tradition are made in Svale Solheim’s
article on the matter (1970). A case which shows a narrative known from a fornaldarsaga, present
in a ballad from the Faroes and one in mainland Scandinavia (in this case Sweden), for which a
convincing argument for dissemination from the Faroes is given, is made in Stephen Mitchell’s
article on ‘Álvur Kongur’ (1985). Perhaps even more interesting in this case is the Faroese ballad’s
apparent loss of a debate between the hero and his lieutenant, which might be seen as a parallel to
the hypothesised loss of another verbal exchange (the truths) in the Faroese Illugi material.

43Two of the transcriptions are based on a single performance, hence the division into three
versions.

44The reporter of the ballad was Lauritz Olsen from Dal on Sandoy. He is the source of only
one other ballad, ‘Drósin á Girtlandi’, which tells of a king’s second wife casting a curse and being
countercursed. The similarity with the embedded story in Illuga saga is curious.

45After his initial summary of the sources, Sønderholm actually neglects to comment any further
on the Faroese ballad. His argument that later sources which are similar to the Danish, such as
the Norwegian ballad, are most likely similar due to influence from printed editions, can only be
assumed to be his explanation of the Faroese ballad’s provenance as well.
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Danish influence is said to be a sign of a younger tradition, probably influenced by
the popularity of Peder Syv’s 1695 collection of Danish ballads) (1979, 96). Accord-
ing to these guidelines, no clear picture of ‘Kappin Illhugi’s hidden past is provided.
Three transcriptions are relatively few, but there are also very few Danish loan-
words in evidence.46

A comparison of the three versions shows them to be fairly close, although B
has a slightly extended conclusion (see appendix C). A number of the verses in the
ballad, in general those which deal with the movements of characters (setting sail,
stepping out of boats, walking into a room) are clearly stock verses, and similar
examples can be found in many other poems from Faroese tradition. Nevertheless
some key sections appear to be unique within the Faroese ballad tradition. These
include the verbal duel between Illhugi and the trollwife (‘kalla meg ikki køguls-
barn’),47, Illhugi’s undressing and the trollwife’s description of her various chests
and the contents of them which she will give to the couple as they leave.

A close look at the poem’s idiosyncrasies reveal several reasons to suspect a
closer link between the Faroese ballad and the Icelandic saga than have previously
been noticed. These are as follows:

• In the Faroese ballad the hero rejects the king’s offer of an axe, rings and a
cloak (whereas in all the other ballads where something is offered, he claims
it) for carrying out the mission. This is similar to the chain of events in the
saga, where Illhugi states that he will make no bargain with Björn but will
fetch the fire simply to be of help to the men. The Faroese ballad is also the
only version in which a ring is offered as a prize, as in the saga.

• The trick with the wooden image, which Illhugi uses to save himself, could
also be seen to be the source of the saga’s version of events. In the saga it
is repeatedly stated that Illugi does not move at all and remains completely
impassive despite the threatening shortsword. In the saga it is implied that
it is due to his bravery, whereas in the Faroese ballad a similar impression
could be the result of the trick. It could be that the impassivity of the wooden

46The use of ‘bý’, in the compound ‘flagdarbý’, as a rhyming word in all three versions is the most
conspicuous example. ‘Bílæti’, in the compound ‘træbílæti’, is originally a loanword, but since it is
recorded in Icelandic diplomas from prior to 1500 is not a sure sign of late Danish influence. See
(Veturliði Óskarsson, 2003, 219).

47This scene is not, however, unique in nordic tradition as a whole. A shorter parallel appears
in the Norwegian ballad, where the trollwife calls Illugjen a ‘kogabaan’, and a similar exchange can
also be found in a Swedish ballad, ‘Bergtrollet’ (Arwidsson, 1834-42, 125).
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replacement inspired the scene of the real hero’s impassivity.48

• It is only in the Faroese version of the ballad that the relationship between
the trollwife and the princess is almost maternal. In all three versions the
trollwife says that she will treat Hilda as if she were a daughter (A v.30, B
v.26, C v.31). This is the closest that any of the ballads come to the actual
mother-daughter relationship as shown in the saga.

• The Faroese ballad is also the only one to allude to fostering. The trollwife
actually calls Hilda her foster-daughter (‘fostra/fosturdóttir’) in all three ver-
sions (A v.33, B v.28, C v.33). This is not the same as Illhugi being her
foster-son, but could have inspired her figuration in a fostering relationship.

• As mentioned already, the Faroese version is the only ballad in which the
trollwife comes into contact with any of the hero’s companions. On accom-
panying Illhugi and Hilda out of the cave an overeager shipmate threatens the
trollwife. Illughi intercedes and threatens his companion with death should
any harm come to her. Thus we have a ballad version which includes both a
hostile relationship between the trollwife and another expedition member, as
well as a hostile encounter between the hero and another expedition member,
features otherwise only present in the saga in the form of Gríður’s dealings
with Björn, and Illugi’s dealing with the latter.

• In the Faroese ballad the hero stays in the bed several nights. While the
number of nights is increased to different degrees, this is recounted in three
repeated verses in all the versions. None of the other ballads divide the hero’s
stay in the bed up in any way. It is reminiscent of the way in which Illugi’s
experiences in the bed in the saga are divided up into three separate attacks
by Gríður.

There are other more subtle reasons for a connection to be made between the
Faroese ballad and the saga. These are as follows:

• One of the divergences attributed to the Faroese ballad, is partially removed
if one looks at all of the transcriptions. ‘Kappin Illhugi’ is said to differ from

48In the Norwegian ballad Illugjen escapes by making the trollwife laugh after he blows a horn,
and then takes advantage of her amusement and kills her. In the Danish version Hylleland throws
runes at the trollwife so that she magically becomes non-agressive. Neither version includes any
element of impassivity, as in the Faroese ballad and the saga.
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the other ballads and the saga in that the hero is sent to put out a fire, rather
than to fetch it. While this is true for versions A and B where the hero is
asked to ‘sløkkja’ (‘to put out’) the fire, in the C-text the king in fact asks the
hero to ‘søkja’ (‘to seek’) the fire, before then telling him to put it out. There
is moreover an ambiguity of whether the hero is to seek it out in order solely
to extinguish it, or to seek it out in order to bring it to the king and at the
same time extinguish the trolls’ own fire source. This may show that an
earlier form of the ballad simply represented a search for fire.

• The cave-dwelling monster in the Faroese ballad is referred to as a ‘gívur’
(cognate with Old Norse ‘gífur’, meaning ‘trollwife’ or ‘hag’). The closeness
of ‘gívur’ and ‘Gríður’ could suggest a possible source for the trollwife’s name
in the saga.

• The ‘træbílæti’ which Illhugi uses to trick the trollwife has already been dis-
cussed as a possible remnant from an early form which drew upon Saxo’s
account of Thorkillus Adalfarus. In the B-text it is also mentioned that Ill-
hugi heads for ‘Sakslandi’ after his adventure, which is also where Thorkill
Adalfarus is said to travel after his journey to the north in Gesta Danorum.

• If the Faroese ballad is one of the sources of the Norwegian ballad, rather
than vice versa, then the presence of apparently archaic endings could be
explained as rather the traces of the more highly inflected Faroese prede-
cessor.49 Liestøl says that ‘gamle bøyningsformer hev halde seg, som ikkje
lenger liver i Telemaalet’ (‘old declensions, which are no longer used in Tele-
mak dialect, have persisted’) (1910, 273), but they could just as well be a sign
of the influence of a more highly declined language such as Faroese.

All of these features point towards a close relationship between the Faroese
ballad and the saga, but they cannot be used to definitively state that the former is
the source of the latter. The proximity of the Faroes to Iceland could have lead to
a shared knowledge and thus subsequent convergence of the two traditions. Yet
coupled with the evidence for ballad influence on the saga, a Faroese ballad source
for at least part of Illuga saga must be considered a strong possibility. The source
of the Faroese ballad could be a ballad from mainland Scandinavia, but it might also
be partly or wholly based upon an Icelandic narrative.

49The dative was apparently non-existent in Telemark dialects after 1800 and apparently uncom-
mon for over one hundred years prior to that (see Nes, 2005, 1294).
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1.2.3 Other Sources: The Stepmother’s Curse
One further aspect of Illuga saga’s origins should be taken into account. Nearly all
of the research on the origins of Illuga saga has focussed on the interaction of the
hero and the trollwife. This is because the other parts of the saga, whether or not
the saga as a whole is thought to be older than the associated poetry, are deemed to
be later additions, often assumed to have been added as generic adornment. This
means that the start of the saga and the embedded narrative have been more or
less ignored. An additional reason for this omission may be that youths being put
to the test and stepmothers causing trouble are considered such ubiquitous motifs
(hence their use as generic adornment) that any analysis of them would be unlikely
to bear specific fruits. However, while finding connections between such motifs
may only give us vague clues about the historical production conditions of these
sections (and not help with the overall dating of the saga), we should not eschew
any clues as to how Illuga saga in the form in which we have it came into being.

To this end, the curse which Grímhilldur places upon Signý and Hilldur is par-
ticularly useful. The curse, as well as Hilldur’s response, are examples among sev-
eral similar such interactions which are launched in fornaldarsögur, riddarasögur and
rímur. Margaret Schlauch gave an overview of several of the important examples
of such álög (1934, 125-34), a jumping-off point from which more recent studies,
such as Ralph O’Connor’s on the motif of the wicked stepmother and Aðalheiður
Guðmundsdóttir’s on the ‘stjúpu- og álagaminnið’ (2001, clxvii-clxxxi),50 have pro-
ceeded. Among such a cacophony of curses, it may be hard to make firm connec-
tions, but the specific wording of the curse in the different instances also allows for
close comparison.

In the oldest texts of Illuga saga (as well as the later ones, given that this section
is remarkably stable) we find all four locutions characteristic of what Aðalheiður
identifies as the standard ‘álagasena’ (‘curse scene’) (2001, clxxiii). The second stage
of that scene, Hilldur’s counter-curse, can be subdivided into the following asser-
tions:

• I wish to repay you for the curse.

• You shall stand with one foot in this bower and one foot in the king’s hall.

• Slaves shall make a fire between your feet, and it shall burn constantly.
50I am aware that the latter author wrote a master’s thesis on this topic, but have unfortunately

been unable to consult it.
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• You will be burnt from below and freeze from above.

• If we are freed from your curse, you shall fall immediately into the fire and
die.

The reference to the ‘bower’ and the ‘king’s hall’ is particularly revealing, since
as Aðalheiður has pointed out, most counter-curses divide into two groups, those
that refer to natural heights (cliffs and mountains for example) and those that refer
to manmade ones (2001, clxxv). It has been speculated that the latter form is more
original, since it bears a stronger resemblance to the Irish curses (‘geasa’), which are
seen as a source for the Old Norse ones. The high buildings were not out of place
in the architecturally more advanced Irish literary landscape, but were gradually
transmuted into natural protuberances in Icelandic narratives (Power, 1987, 80).
The earlier form is only present in Hjálmþérs rímur, Illuga saga, and three later
ævintýr. Power believes that Illuga saga ‘reverts to buildings’ (1987, 80), but it seems
just as plausible that it is a simple continuation of the older form of the motif.51 The
fifteenth-century text of Hjálmþérs rímur is as follows:

“Þungar gaftu þrautir mer,
þrutenn biarga idia;
þat skal hrunden hrina aa þier
sem hefec þier uest at bidia.

A storri skemmu ok stillis holl
stattu huorum fæti
bal skal undir biarga þoll
brena aa midiu stræte.

Nedan af bale breni suo
brydiv þoll hin arga,
ofan skal flagdit friosa suo
ok fare þier eingi at biarga.” (2nd ríma, vv.46-48) (Finnur Jónsson,
1905-22, II:18)

(“Deep suffering you gave to me,
51It should perhaps also be mentioned that Power states that Illuga saga contains another Gaelic

feature, that being a curse which leaves the victim with an open mouth. I have not located a state-
ment to this effect in any manuscript of Illuga saga, so it strikes me that this may be an error.
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crazy trollwife;
the woman shall make you feel the effect of that
as I have worse to wish upon you.

In the large bower and the king’s hall
may you stand each with one foot!
there, beneath the trollwife, a fire
will burn in the middle of the street.

From below may thus burn
the wretched trollwife,
from above the hag shall thus freeze
and may nobody come to your rescue.”)

The similarity with Illuga saga is quite striking, to such an extent that, kennings
aside, there are close verbal parallels for most words. Due to this it is fair to consider
whether there might be a textual (rather than just thematic ‘motif’) connection.
The rímur are only preserved in two manuscripts, AM 604 c 4to and AM 603 4to
(although the latter manuscript is defective and the narrative does not arrive to the
point of the curse).52 Both manuscripts are dated to the sixteenth century, but who
produced them is unknown. AM 604 c 4to came into Árni Magnússon’s possession
in 1707 from Pétur Bjarnason á Staðarhóli (1646-1718) (Jón Guðnason, 1961-66,
370-1). Thus we know that a text of the rímur could be found in Dalasýsla (where
Pétur Bjarnason lived) at the start of the eighteenth century. It is not impossible
that the same manuscript was used in writing Illuga saga, but it is also completely
unverifiable and only one of several possibilities.53 Also worth remembering is that
Hjálmþérs rímur, which is quite distinct from the corresponding saga in a number
of ways (including the wording of the curse), is believed to have been based on
an older form of the saga, which could also feasibly have been a source for part of
Illuga saga.

52A third manuscript, JS 55 4to, is listed on handrit.is. It is a nineteenth century copy of various
rímur. The catalogue may be incorrect, since a perusal of digital images has not revealed the text,
but in any case its late date makes it irrelevant with regard to Illuga saga’s origins.

53For example, the scene in Illuga saga could also be the basis of that in Hjálmþérs rímur, both
could be drawn from a common non-extant source, and other lost manuscripts might be the point
of textual connection.
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1.3 Summary
A review of all preexisting arguments regarding Illuga saga’s origins revealed both
solid analysis which could be made use of as well as questionable conclusions which
have hampered perceptions of the problem. Poetic traces in the saga certainly point
to at least a partial ballad origin. Of the three national traditions, the Norwegian
and Faroese show much closer correspondence with the saga than the Danish, but it
is only the former which has been considered a real contender for a putative point
of contact. Although the Danish versions are much older, Norwegian linguistic
traces in DanE-F have been brought forward as evidence that the Danish ballads
ultimately stem from the Norwegian. While the evidence is clear, the relation-
ship between the Danish ballads and the Norwegian ballads can be interpreted in a
number of different ways and remains only secondary with regard to Illuga saga’s
origins. The real question is how the West Norse tradition can best be seen to
relate to the saga.

While the Norwegian ballad contains certain phrases which are very close to
the saga-text, due to the late nature of the Norwegian transcriptions it is certainly
possible that these are the result of influence from Rafn’s edition. Even if not, they
need not imply that the Norwegian ballad is the closest to the saga (they may just as
well be features which have been transmitted from elsewhere but only preserved in
the Norwegian version). Thus it was decided to pay greater attention to the other
ballad which shows a number of similarities to Illuga saga, that being the Faroese
ballad.

The three Faroese ballads are fairly uniform, and the earliest transcription is
from 1824. The high level of repetition in the Faroese ballad would seem to cor-
respond well with the frequent signs of repetition in the saga. The Faroese ballad
does not contain the truths, but a number of elements in the narrative coincide
much more closely with the saga than is the case with any of the other ballads.
These could be a sign of later influence from the saga tradition, but that is deemed
unlikely. While the Faroese ballad in the form in which we have it is not the source
of the saga, it seems likely that an earlier version may have been decisive in Illuga
saga’s creation.

A Faroese ballad would not be the only source of the saga, however. There
are strong signs to suggest that the saga-author mixed ballad and rímur elements
in the production of the prose narrative. The description of Gríður is one such
case. The section on the wicked stepmother and the curse seems to be another, and
the episode in Hjálmþérs rímur is close enough to be considered a possible direct
source.
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Chapter 2

Stemma and Transmission

This chapter presents a section on each of the manuscripts of Illuga saga. There
are forty-one, as listed on the ‘Stories for All Time: The Icelandic Fornaldarsögur’
online bibliography, three of which contain only translations (two Swedish and
one French), and another of which contains only a brief summary. Non-extant
witnesses, the existence of which we know of through references in other works,
will also be briefly considered. The aim has been to determine as far as possible
where, when and by whom each manuscript was produced, as well as the relation-
ship between the different manuscripts. The outcome of the latter aim is presented
in the form of a stemma.1 This information is considered to be the minimum neces-
sary for viable analyses of the reception and transmission of Illuga saga as a cultural
object.

2.1 Scope and Methodology
All of the manuscripts of Illuga saga have been considered, in accordance with the
tenets of new philology. This is because, as Matthew Driscoll has noted, ‘all ma-
nuscripts of a given work are equally interesting (potentially at least), not for es-
tablishing the text, separating “good” readings from “bad”-which is not what ‘new’
philology seeks to do-but rather for what they can tell us about the processes of lit-
erary production, dissemination and reception to which they are witnesses’ (2010,

1It feels necessary to mention here that the stemma, while a beloved tool of traditional philology,
is by no means incompatible with newer philological methods and has the benefit of being, due to
its longstanding prominence, readily decipherable. See, for example, Leslie (2012, 153) and Hall
and Parsons (2013, §2).
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91-2). Since each individual text is deemed a potentially valuable witness, and that
potentiality can only be exploited once the text is cohesively accessible, it was de-
cided not to record these texts in the fragmented form of a traditional lower-margin
critical apparatus. Such a layout has been criticised by, among others, Bernard Cer-
quiglini for dissipating the variance of a work (1999, 73-5). Rather, all of the texts
have been fully transcribed in what Helen Leslie has called new philology ‘at its
most extreme’ (2012, 151).

For the purpose of textual comparison, it was decided that the lexical level
should be the main focus. That is not to say that orthographic and palaeographical
features cannot provide evidence for textual relations, simply that considerations
of economy imposed limitations on what could be achieved and necessitated pri-
oritization. The focus on the lexical level determined the normalised form of the
manuscript transcriptions, since the recording of orthographic and palaeographical
variants in diplomatic transcriptions could have obscured similarities between oth-
erwise identical lexical items. Nevertheless, since all the transcriptions are made
in XML, the extensibility of the markup language means that additional levels of
transcription could be added in the future.2

The lexical comparison is presented here mostly in the form of lists of variants.
These variants include both errors and corrections, but also changes which are con-
sidered to be neither correct nor incorrect. In general an attempt has been made
to record impartially these forms without superimposing qualitative attributions
of better or worse, authoritative or spurious. Care has also been taken not indis-
criminately to take shared readings as proof of textual proximity, since processes
of collation and convergence can also be seen at work pulling texts from different
sources into similar forms (on such processes see, for example, Hanna (2000)).3
Nevertheless, an abundance of shared variants is deemed a strong proof of tex-
tual proximity and thus, where possible, the lists are lengthy. Such abundance is
valued over and above a rigid distinction between major and minor variants since,
as Alaric Hall has noted ‘far from being a distraction, an accumulation of minor
variants all pointing in the same direction can become a powerful argument for a
particular manuscript filiation’ (2013, §39). The lists are not, however, intended

2For further information on the form of the transcriptions, see the introduction to the appen-
dices.

3Many examples have been noted during the comparison of variants. One is the presence of
‘hálfsystur’ in place of ‘systur’ in three related Swedish manuscripts (Papp. fol. nr. 56, R697 II and
LUB 4to nr. 6) as well as in one unrelated manuscript from a different branch (ÍB 233 4to). The
shared reading could be spontaneously made by any astute scribe, since the relationship is one of
half-sisters, not full sisters.
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to be exhaustive. Their inclusion was deemed necessary on the grounds that the
basis for the construction of the stemma should be transparently laid forth. This
is so that they can be checked and scrutinised by any interested party in the future.
In addition, in the case of a new text of Illuga saga coming to light, it is hoped
that the lists of variant readings would make its textual affiliations easily determin-
able. Where shared readings show a relationship between two or more texts, these
readings are recorded under the section for the oldest exemplar containing such
readings. While typically in a critical apparatus variant readings are presented with
the minimal variant forms, here at times slightly more text has been included to
allow for the text sample to be more easily recognisable. Where variant readings
are provided the selection of a base text has been made by taking, where possible,
the closest witness to not contain the variant form. This is done in order to show
the state of the text immediately before and immediately after a change, rather than
using the oldest textual witness, which may be significantly different, as the base
for all comparisons.

In addition to lexical variants, chronology plays a key role in determining tex-
tual relations and thus the time when and place where the text and/or manuscript
were produced has been given as accurately as possible. In particular, an attempt has
been made to elucidate the criteria upon which such assertions are based. This is to
avoid the uncertainty, encountered in many older catalogues and editions, which
arises from unqualified datings and authorial ascriptions. A brief description of
pertinent information regarding subsequent ownership has in certain cases been
included, where such was deemed relevant.

In what follows a great deal of information is not included. As already men-
tioned, variant orthographic and palaeographical forms have been left out of the
transcriptions, and thus no linguistic or orthographic analysis of the texts are given
here. Quantitative data about the text-bearing objects, which can be used to gain an
insight into the socio-economic milieu of production, is omitted. This is justified
on the basis that all of the manuscripts have been catalogued with such aspects in
mind by the ‘Stories for All Time: The Icelandic Fornaldarsögur’ project, and the
data is freely accessible on the internet. Information on manuscript contents is also
not included, but is listed in the appendices for each individual witness. Consider-
ations of literary value are for the most part left to one side here, except for where
they have relevance for the relationship of specific texts.
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2.2 Previous Stemmatic Work
The only preexisting information on the textual relations of the various Illuga saga
texts is that provided by Rafn in his introduction to Fornaldar sögur Nordrlanda
(1829-30a). He says the following:

Við þessa útgáfu eru eptirfylgjandi bækr hagnýttar.
1. Til grundvallar er lögð skinnbókin Nr. 123 í 8blf. (A), af útliti hennar að ráða skri-
fuð á ofanverðri 15du öld; hún er meðallagi vel skrifuð, og rèttritun hennar þareptir.
Samhljóða henni er pappírshandritið Nr. 591g í 4blf.
2. Pappírshandritið Nr. 203 í arkarf. (B) með hendi Síra Jóns Erlendssonar; við það
ber pappírshandritunum Nr. 298, 363, 582 og 592a í 4blf., sem þó er æði afbakað,
öllum saman, líka Nr. 193d í arkarf.
3. Guðmundar Ólafssonar útgáfa (G), er helzt ber saman við B.

(The following books are made use of in the making of this edition.
1. The base text is taken from AM 123 8vo (A), which looks like it was written at
the end of the fifteenth century; it is fairly well written, and the orthography is fairly
good. The paper manuscript AM 591 g 4to is in agreement with it.
2. The paper manuscript AM 203 fol. (B) written by Jón Erlendsson; related to it are
the paper manuscripts AM 298, 363, 582 and 592a in 4to, all of which are, however,
fairly corrupt, as well as AM 193d fol.
3. Guðmundur Ólafsson’s edition (G), which is closest to B.)

Although this doesn’t allude in wholly unambiguous terms to textual relations,
a crude bifurcating stemma can be intuited from the comments. It would look
as follows (the edition has not been included but would descend from the second
branch):
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X

AM 123 8vo (A)

AM 591 g 4to

AM 203 fol. (B)

AM 193 d fol. AM 298 4to AM 363 4to AM 582 4to AM 592 a 4to

Figure 2.1: Partial stemma constructed on the basis of Rafn’s comments.

While Rafn is right to identify certain points of similarity between AM 123
8vo and AM 591 g 4to, his assertion of a relationship between AM 203 fol. and
manuscripts such as AM 193 d fol., AM 582 4to and AM 298 I-III 4to is inadequate,
as discussed below.

2.3 Groups A, B and C
Rafn’s bifurcating stemma, while lacking in rigour, provides a starting point for an
analysis of textual relations. Any division of manuscripts into groups must to some
extent be arbitrary. All texts are different, and the textual editor must decide which
are more different than others by striking a line through one of the connecting
lines of the stemma. Nevertheless, grouping manuscripts together is a conceptually
useful and generally accepted method of getting a grip upon a multitude of texts,
and thus several groups of Illuga saga texts are defined here. On a quick inspection,
most witnesses have proven to fit roughly into three groupings, which I have named
A, B and C (taking Rafn’s nomenclature as a springboard). Groups A and C differ
in a number of key readings, while B is at times closer to A and at others closer
to C. This can be explained by postulating the antigraph of the B-Group to be
both descended from the antigraph of the (older) A-Group and the parent of the
antigraph of the (younger) C-Group.4 Some of the main variant readings of these

4An alternative interpretation would be that the scribe of the antigraph of the B-Group was in
possession of both A- and C-Group exemplars, and created an eclectic hybrid text from the two.
This cannot be ruled out, and in any case changes very little, since the B-Group is according to either
scenario midway between the other two groups.
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three groups can be seen in the table below. It must be noted that subsequent
changes mean that these precise readings do not appear in exactly the same form
in all A-, B- and C-Group manuscripts, but they represent the standard reading
present in most exemplars of the respective group.

Within the groups A, B and C, several subgroups have also been identified. In
what follows I refer to several of these subgroups on loosely geographical terms
or with reference to a prominent scribe. A-texts include AM 123 8vo, AM 591 g
4to and the Eastern Subgroup. B-texts include AM 592 a 4to, the Jón Erlendsson
Subgroup and the Swedish Subgroup. C-texts include AM 193 d fol., the Grímur
Árnason Subgroup, AM 363 II 4to, AM 949 e 4to and the North-Western Sub-
group. The manuscripts which are copies of Rafn’s edition do not fit neatly into
these groups, given that Rafn’s text is a mixture of an A-Group (AM 123 8vo) and
a B-Group (AM 203 fol.) text.

2.4 The A-Group

2.4.1 AM 123 8vo
This manuscript contains the oldest known text of Illuga saga. It is also, out of all
the witnesses, the only one written on parchment. Árni Magnússon, in an accom-
panying note, declares AM 123 8vo to be a ‘recentissima membrana’ (‘very recent
vellum’). This opinion is restated in the handwritten catalogue contained in AM
435 a 4to, an affirmation which Kålund agrees with (1889-94, II:403). As Tove
Hovn Ohlsson points out, however, Rafn held a quite distinct view (the end of the
fifteenth century). Her edition of Tiódiels saga (the first text in the manuscript)
summarises the different views regarding the dating, including the thorough as-
sessment provided in Peter A. Jorgensen’s edition of Jónatas ævintýri. While Jor-
gensen gives a date of the last quarter of the sixteenth century (1997, li), Hovn
Ohlsson prefers, on the basis of orthographical and lexical evidence, the period
between 1500 and 1550 (2009, xxvi).

The manuscript is in poor condition, with several leaves missing. One of those
is from Illuga saga, leaving the text defective. Orthographic and lexical evidence
has been resorted to for dating since the scribe has not been identified, and the only
information which could connect the manuscript to a specific context is a marginal
note which reads ‘þessa Bok a Eireckur Ellingsson med riettu’. Unfortunately, this
Eiríkur Erlingsson has not been identified. Neither Hovn Ohlsson nor Jorgensen
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have identified any texts of Tiodielis saga or Jonatas Ævintýri which are based on
AM 123 8vo and thus could tell us something about its later influence.

The text of Illuga saga in AM 123 8vo is clearly A-group, and it contains all of
the readings recorded above. There are also many cases where AM 123 8vo shares
similar readings with only some of the other manuscripts in the A-Group. Some
examples are as follows (base text AM 203 fol.):

• stríður óvinum ] grimmur sínum óvinum (l.6, AM 123 8vo; also in Lbs 2152 8vo; ‘grimmur
við sína óvini’ in JS 408 8vo and ÍB 131 8vo; ‘grimmur og óvægur við sína óvini’ in Lbs 633
fol. and SÁM 6)

• enni helblátt ] ennið bratt (l.48, AM 123 8vo; ‘ennið bratt’ in JS 408 8vo and ÍB 131 8vo;
‘hennar enni var snarbratt’ in Lbs 633 fol.; ‘ennið snarbratt’ in SÁM 6)

• er nú mál að sofa, og sofið í náðum ] far þú nú til svefns og sof vel (l.76; in all A-Group
manuscripts as well as three manuscripts which are copies of Rafn’s edition)

• XVI vaska menn ] XIII vaska menn (l.84; also in BL Add. 11159, see the entry for that
manuscript)

• í orrustu í austurríki ] í vesturvíking (l.88; in all A-Group manuscripts as well as two manu-
scripts which are copies of Rafn’s edition)

• harmi ] harmi og gráti (l.110; in most A-Group manuscripts, except for AM 591 g 4to, and
also in three manuscripts which are copies of Rafn’s edition; ‘harmi né gráti’ in ÍB 233 4to)

• hart og tíðum ] hart og tíðum. Hilldur var nú ákafliga hrædd (l.119, AM 123 8vo; in all other
A-Group manuscripts and copies of Rafn’s edition except for AM 591 g 4to, although slight
variants include ‘varð/verður/varð hér við’ in place of ‘var’)

• hleypur Illugi þá upp og tekur sverð sitt ] Illugi veitir Gríði dugnað (l.120, AM 123 8vo; in
all other A-Group manuscripts and copies of Rafn’s edition, except for AM 591 g 4to; in JS
408 8vo and ÍB 131 8vo appears as ‘Illugi spratt (þá) upp of veitir Gríði dugnað’)

• gaf hún þeim mikit gull ] gaf hún þeim gull og marga dýra gripi (l.124; ‘gaf þeim mikit í gulli
og silfri og dýrgripum’ in Lbs 2152 8vo; also in the three manuscripts copied from Rafn)

• Illugi skuli því ráða ] Illugi skuli vera hennar giptingarmaður (l.141, AM 123 8vo; in all A-
Group manuscripts except for AM 591 g 4to and Lbs 2152 8vo; in Lbs 633 fol. and SÁM 6
as ‘vera sinn giptingamaður’)

• þetta mál við hann ] þetta mál við hann og með samþykki hennar (l.142, AM 123 8vo; in all
other A-Group manuscripts and copies of Rafn’s edition, except for AM 591 g 4to; in Lbs
633 fol. as ‘með þeirra samþykki mæðga’, in SÁM 6 ‘með samþykki mæðga’, in ÍB 233 4to
and Lbs 2152 8vo ‘með samþykki hans og hennar’)

There are very few readings in AM 123 8vo which are not present in any other
manuscripts. This might suggest that AM 123 8vo is, or is close to, a putative single
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earliest manuscript.5 One example of a unique reading in AM 123 8vo is as follows
(base text AM 203 fol.):

• þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralaga ] þeir sórust í stallbræðralag (l.12)

A

AM 123 8vo a1

AM 591 g 4to a2

a3

Lbs 633 fol. SÁM 6

a4

a5

ÍB 233 4to Lbs 2152 8vo

JS 408 8vo

ÍB 131 8vo

Figure 2.2: Stemma for the A-Group

2.4.2 AM 591 g 4to
This manuscript was written and owned by Ólafur Gíslason á Hofi í Vopnafirði
(c.1646-1714). Agnethe Loth has studied his manuscript collection and copies and,
on the basis of a table of contents found at the start of AM 591 e 4to, identifies the
contents of the codex of which AM 591 g 4to was at one time a part (1960, 139).

5There is no firm evidence one way or the other, but an example of a reading present in A-
Group manuscripts and C-Group manuscripts, but not AM 123 8vo, is ‘detta í bálið og brenna til
ösku/til ösku brenna’. This could have been lost in AM 123 8vo, but been present in a hypothetical
older A-text, from where it then passed down to the different groups. It is, of course, also possible
that it is just a matter of convergence, since the addition of ‘brenna til ösku’ could feasibly be added
independently on two occasions following mention of a person falling into a fire.
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Ólafur Gíslason worked at Skálholt with Bishop Brynjólfur Sveinsson for many
years before moving to Hof in eastern Iceland. It was probably after this move in
1674 that he began copying in earnest (a couple of the manuscripts bear dates in
the 1680s), but a closer dating of AM 591 g 4to cannot be provided. There is no
documentation detailing how or when Árni Magnússon came to possess Ólafur’s
manuscripts.

In AM 591 g 4to a very particular version of Illuga saga is presented, but some
of the features which are characteristic of A-Group texts are present (although on
many occasions that affiliation is obscured by extensive alterations). On two occa-
sions there are verbal similarities between AM 591 g 4to and AM 123 8vo, which
are shared by no other manuscripts (apart from those which are based on AM 123
8vo via Rafn’s edition). These are (base text AM 123 8vo):

• ég hef eigi séð meira skrípi ] þú ert öllum skrípum andstyggiligra (l.71)

• hann hangur upp við siglurá ] hann hengdur við siglurána (l.127)

This is tentative and certainly not enough evidence to serve as a basis for de-
termining the exact nature of the relationship between the two manuscripts. Nev-
ertheless, it seems most likely that they are both early representatives from the
A-Group, but neither is the source of the other.

Despite its many idiosyncrasies, AM 591 g 4to also shows occasional similar-
ities with a subgroup of manuscripts which include Lbs 633 fol., SÁM 6, ÍB 233
4to, Lbs 2152 8vo, JS 408 8vo, and ÍB 131 8vo. Several of these manuscripts were
produced in the east of Iceland, as is also the case with AM 591 g 4to. Examples of
the similar readings are as follows:

• hann mega vera í sendiferðunum (AM 203 fol.) ] hann vera í hleypiferðum (l.37, AM 591
g 4to), það hafa orðið meina hleypiferð (l.46, Lbs 633 fol.), slíkt orðið hafa meina hleypiferð
(l.44, SÁM 6)

• voru þá móðir ] eru nú orðnir mjög dasaðir (l.45), voru þá móðir og dasaðir (l.61)

• svo búið var við að brjóta skipið ] en skipið braut í spán (l.48), og sjá nú eigi [...] fyrir enn
skipið muni þá og fara í spán (l.28), og sáu eigi annað fyrir enn þau mundu brjóta skipið í
spán (l.58)

• þeir urðu við það glaðir ] verða þeir fegnir félagar (l.125), verða menn honum fegnir (l.138),
urðu menn honum fegnir (l.155)

In spite of these similarities, none of the texts which share features with AM
591 g 4to can be direct descendants. This can be definitively stated on the basis
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of the many omissions in AM 591 g 4to, which are, to some degree, present in all
other copies of Illuga saga. Some examples of the omissions are as follows:

[Hringur and Sigurður’s discussion about Björn] “og Björn skal fara með þér,” segir kongur,
“en Illugi vil ég heima sé.” Sigurður svarar: “Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur sagði
Björn skylldi fylgja honum, “því hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Hann
mun þér vera hollur og trúr sem hann hefur mér verið,” sagði kongur, og skilja þeir nú tal sitt.
(AM 203 fol.) ] og kvað Björn skylldi fara með honum því hann væri reyndur að harðfengi
(l.17): the discussion in AM 591 g 4to is significantly shorter and contains no antagonism
on the part of the king towards Illugi.

• [The departure for the cave] Þá töluðu þeir um með sér að hver svo mundi frægur að villdi
róa yfir fjörð þann er næst þeim lá og sækja elld fyrir þeir sáu þar elld brenna í fjallshlíðinni.
En einginn kvaðst vinna það sér til lífs, auk helldur frama. Illugi kvaðst að fara ef þeir meintu
sér að borgnara. Þeir báðu hann mæla, manna heppnastan. Síðan býr hann sig og rær yfir
fjörðinn. (l.49): This is the only version of the text where the conversation in which Björn
challenges Illugi to go and find fire is completely absent. The lack of this conversation
makes Björn’s character somewhat obsolete. His role is replaced by the twinkling light
of distant fire, which acts as a lure to the brave hero.

• og að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og hlaupa
að Gríði og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur var nú ákafliga hrædd. Illugi veitir
dugnað og höggur til þessara bæði ótt og tíðum og eigi léttir hann fyrr enn þau hafa drepið
þær allar, og brennir þær allar á báli. Gríður mælti þá: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur
bæði ad þessum skessum. Og hef ég við þær átt XI vetur.” Illugi segir það nógu [...] verið
hafa. ] og í þessu bili komu VII skessur í hellirinn og sóttu að Gríði, en Illugi brá sverði og
drap þær allar (l.122)

The omissions and alterations in AM 591 g 4to end up, through a shift of em-
phasis, changing some significant elements of the text. The most obvious example
is the downplaying of the role of Björn. He no longer urges Illugi to search for fire.
Instead, Illugi’s entrance to the cave is a result of his spotting fire glinting among
the cliffs, a motivation similar to that of Thorkillus Adalfarus in Saxo Grammaticus’
Gesta Danorum. Once in the cave, Björn is again wiped out of the narrative as in
the following example (base text AM 123 8vo):

• en ef þú vilt eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs ] en viljir þú eigi þann
kost, þá hirði ég eigi þó menn ykkar kali til dauðs (l.64)

The absence of a threat to Björn makes Gríður’s pronouncement more com-
prehensible in the context. In the other manuscripts it is hard to see how Gríður’s
words may act as a motivation to Illugi, given that he and Björn are not on good
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terms. The fact that a greater sense has been achieved and the motivations involved
more closely mirror those in Saxo’s much older text, could lead us to suspect that
AM 591 g 4to presents an even earlier form of Illuga saga than that found in AM
123 8vo.6 Against such an argument one may adduce the altered genealogies in this
version of the text. In AM 591 g 4to Sviði sókndjarfi is no longer Illugi’s father but
his son,7 and Illugi’s grandson is said to be Bósi (the protagonist of Bósa saga). If
AM 591 g 4to really were an older form of the text, then one might imagine that
its genealogies would fit more neatly with other older fornaldarsögur. Yet in the
fifteenth-century texts of Bósa saga it is clearly recounted that Bósi’s son is Sviði
sókndjarfi, not the other way around. If AM 591 g 4to is not an earlier form of the
text, its proximation to Saxo’s version of the story could have come about through
other avenues. It is known that Icelanders in the late seventeenth century had access
to the Gesta Danorum in the form of Anders Sørensen Vedel’s translation (Power,
1984), and it is not inconceivable that a scribe familiar with Thorkillus Adalfarus’
story would have adapted Illugi’s narrative so that it more closely followed its nar-
rative logic.

There are many other readings in AM 591 g 4to which are only found in that
text. They may be the result of a fairly free copying style, damage to the source
manuscript, or a sign of a branch of manuscripts which had diverged some time
previously. Examples are as follows:

• og að íþróttum bezt búin ] og hinn mesti íþróttamaður (l.5)

• eitt garðshorn helldur skammt frá kongshöllinni ] aðsetur skammt frá kongsgarði (l.6)

• varð land kongs fyrir víkingum, og því mat kongur hans mikils (from AM 203 fol.) ] lands-
varnamaður kongs og mikils virður af honum (l.12)

• að einum stórum steini (from AM 203 fol.) ] að bjargi nokkru (l.30)

• Hilldur, móðir hans, var úti (from AM 203 fol.) ] Hilldur var úti í dyrum (l.32)

• varla ætla ég verri stúlka finnist þvíat hún reið mér (from AM 203 fol.) ] tröll var það, en
öngva stúlka, og villdi hún bana mér (l.35)

• í eina vík ] í eina vík, er Gandvík heitir, og með því menn voru kænir (l.47)

6Davíð Erlingsson states that the evil advisor is a likely ‘viðbót höfundar við söguefnið í þeim
tilgangi að gera úr því frambærilega fornaldarsögu’ (‘authorial addition to the narrative with the
purpose of making it a more presentable fornaldarsaga’) (1975, 23). According to this theory, we
could see AM 591 g 4to’s text as an intermediate stage, where Björn has not been fully integrated
into the narrative. The introduction of a character who subsequently plays no signifcant role is,
however, also hard to justify.

7Illugi’s father is mentioned, and is also called Sviði, but has no distinctive cognomen.
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• hendur hennar voru sem arnarklær ] fótsíðar hendur, en neglur sem arnarklær (l.60)

• en allt á tær í fyrir ] en skósíður í fyrir (l.61)

• en ennið brátt ] en kjöptur sem fjallskógur (l.62)

• eyrun féllu víða ] eyrun sem á dýrhund (l.62)

• er þig lystir þvíat þér lízt betur á dóttur mína enn á mig. Nú mun skjótt að öllu farið,” segir
Gríður, “og þarf ekki lengi lýsingar.” Illugi segir svo vera skulu ] sem þig lystir.” Illugi kvað
sér það nær skapi (l.74)

• heyr þú, vondur herjansson. Því hugður þú ég mundi þola að þú blygðaðir dóttur mína ]
meintir þú, þinn mannhundur, ég mundi þola að þú fíflðir dóttur mína (l.79)

• Álfrún ] Álfríður (l.93)

• kongur barst lítt af, en Signý var í skemmu og hafði sorg mikla eptir kong sinn og móður ]
kongur þótti það harminn mikill, en er stundir liðu var kongi ráðlagt að giptast (l.97)

• en alldrei að helldur skaltu deyja og alldrei sklatu fyrr frelsast af þessum álögum ] og alldrei
skaltu úr þessum harðkvælum komast (l.112)

• en með því að þeim mun það ógurligt sýnast, mun sá ekki finnast ] og hlægir mig það muni
alldrei verða (l.114)

• mjög heimskuligt er okkar tal ] þetta er þarfleysuhjal (l.119)

• er menn kongssonar sváfu á skipinu] er þeir lágu við strengi allbúnir (l.126)

• og áttu þeir mörg börn [...] öll mikilsháttar menn ] þeirra son var Hringur, faðir Hróar.
(l.133)

• en eigi hefur mér verið getið barna þeirra ] hann átti son við Hilldi, konu sinni, er Sviði hét
hinn sókndjarfi. Hann var faðir Bósa með konu sína (l.134)

2.4.3 The Eastern Subgroup

Lbs 633 fol.

Lbs 633 fol. is a large and disparate manuscript which has been described by Des-
mond Slay in an article concerning texts of Hrólfs saga kraka (1970, 261). There he
concludes, on the basis of a signed note on f.1r, that it was written by Lauritz Got-
trup between the years 1684 and 1721. Gottrup was a lögmaður (‘law-man’) based
at Þingeyrar (‘Tingỏere’ in the note) during that period. Slay also details how the
later owners, Kár Ólafsson and Bogi Benediktsson, have also left their marks on
the manuscript, recording the dates on which they had this hefty tome rebound.
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Figure 2.3: Eastern Subgroup Manuscripts [A=Hof on Vopnafjörður (AM 591 g 4to),
B=Þingeyrar on Vatnsdalur (Lbs 633 fol.), C=Stafafell in Lón (ÍB 233 4to?), D=Dalir on Fáskrúðs-
fjörður (Lbs 2152 8vo), E=Holt(ar) on Hornafjörður (JS 408 8vo), F=Hnappavellir in Öræfi (ÍB
131 8vo), G=Hof in Öræfi (Davíð Jónsson’s rímur).]

Lbs 633 fol. is a clear A-Group manuscript, but also shows some similarities to
a subgroup. I have named this subdivision the Eastern Subgroup on account of the
fact that the majority of the manuscripts in it appear to have had some connection
to the eastern parts of Iceland (see fig. 2.3). Some readings which are common to
all of the manuscripts in this subgroup are as follows:

• og skilja þeir nú tal sitt (AM 203 fol.) ] skilldu þeir sitt mál. Kongur vil ekki annað enn
Björn fylgi honum (l.7, Lbs 633 fol.; also appears in a similar form in SÁM 6, JS 408 8vo, ÍB
131 8vo, Lbs 2152 8vo)

• afla mér elldiviðar (AM 203 fol.) ] afla mér hrís (l.44, Lbs 633 fol.;

• deyja (AM 123 8vo) ] deyja eða fyrirfarast (l.137, Lbs 633 fol.; also appears in a similar form
in SÁM 6, JS 408 8vo, ÍB 131 8vo, Lbs 2152 8vo)

Lbs 633 fol. and SÁM 6 show a number of further similarities. The most im-
mediately obvious are the fact that Sigurður is consistently called Sigurgarður in
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both texts and that after Hringur and Sigurður discuss the latter’s raiding plans, it
is Sviði who goes and reports their discussions, not Sigurður as in all other versions
(he is said to eavesdrop on the conversation). Some further examples of readings
unique to these two manuscripts are as follows (base readings from AM 123 8vo,
or AM 203 fol. in the lacuna):

• en grimmur sínum óvinum ] en grimmur og óvægur við sína óvini (l.7, Lbs 633 fol.; l.7, SÁM
6)

• sterkur að afli ] rammur að afli (l.9, Lbs 633 fol.; l.9, SÁM 6) (NB. this also appears in the
apparently unrelated AM 363 II 4to)

• lýkur Hilldur svo máli. En kongsson fer heim ] Lýkur Hilldur svo máli, en kongsson heyrði
(á) tal þeirra og fer hann nú heim (l.29, Lbs 633 fol.; l.27, SÁM 6)

• illa leikið ] illa útleikið (l.32, Lbs 633 fol.; l.30, SÁM 6)

• var úti ] var úti á velli (l.40, Lbs 633 fol.; l.39, SÁM 6)

• varla ætla ég verri stúlka finnist þvíat ] eigi ætla ég það væri stúlka (l.44, Lbs 633 fol.; l.42,
SÁM 6 )

• Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðum ] hún kvað það hafa orðið meina hleypiferð/og
kvað slíkt orðið hafa meina hleypiferð (l.46, Lbs 633 fol.; l.44, SÁM 6)

• í sendiferðunum ] í víkingalög (l.47, Lbs 633 fol.; l.45, SÁM 6)

• skegg ] skegg í beltistað (l.78, Lbs 633 fol.; l.76, SÁM 6)

• augur hennar voru græn ] augur hennar voru (augun hennar) græn sem i ketti (l.80, Lbs 633
fol.; l.78, SÁM 6)

• en ennið bratt ] hennar enni var snarbratt (l.81, Lbs 633 fol.; l.78, SÁM 6)

• eyrun féllu víða ] eyrun flóktu víða (l.81, Lbs 633 fol.; l.78, SÁM 6)

• lofa mig né hæla mér ] lofa mig né lasta (l.91, Lbs 633 fol.; l.89, SÁM 6)

• lengi lýsingar ] að lengja lýsingar ykkar á milli (l.94, Lbs 633 fol.; l.92, SÁM 6)

• með samþykki hennar giptir Illugi ] með samþykki mæðga fastnaði Illugi (l.174, Lbs 633
fol.; l.172, SÁM 6)

The relationship between the two is obviously close. A consideration of the
points of divergence shows that on several occasions Lbs 633 fol. has a more original
reading, but the same can also be said of SÁM 6. The conclusion must thus be
drawn that neither is the source of the other, but both share a common ancestor.
Some of the variants in Lbs 633 fol. are shown below (with the comparable more
original readings as they appear in SÁM 6 as the base):
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• Sagan af Illuga Gríðarfóstra ] Sagan af Illuga Gríðarfóstra og hans brögðum (l.1)

• og því var hann mikils metinn af kongi ] og þar fyrir unni kongur honum mikit (l.16)

• vefur Gríður hár hans um hönd sér ] vefur Gríður hár hans um höfuð sér (l.105)

• reiðir saxið allt að höfði honum ] reiðir sverðið allt að höfði honum (l.106)

• langa sorg eptir móður sína] sorg langa eptir föður sinn og móður (l.122)

• átti hann stóran búgarð ] átti hann stóran búgarð upp í kongshöll (l.167)

• barna þeirra Hilldar og hans ] barna þeirra Signýjar og hans (l.176)

SÁM 6

This manuscript came into the possession of Stofnun Árna Magnússonar in 1968
from the collection of Jóhann Gunnar Ólafsson from Ísafjörður. Its history prior to
that is unknown. There are no dates recorded within the manuscript. Three names
appear in notes, ‘Sigmundur Erlingsson’, Hálldor’ and ‘Hafstein’, but no positive
identifications of previous ownership can be made on the basis of them. Due to
this lack of text-external criteria, it is difficult to date the manuscript with precision,
but the script seems to be from the late eighteenth century or early nineteenth.

The relationship of SÁM 6 to Lbs 633 fol., both stemming independently from
a common antigraph, is described above. Some examples of variant readings in
SÁM 6, alongside the more original readings of its sister manuscript Lbs 633 fol.,
are as follows:

• bar hann langt af þeim hvað er þeir skylldi reyna ] bar hann langt af þeim um alla hluta (l.10)

• kongur hlýddi á þetta og segist ekki trúa því ] kongur gaf sig fátt um (l.17)

• Sigurgarður svarar: “Að vísu” ] Sigurgarður segist vilja að vísu (l.21)

• eigi ætla ég það væri stúlka ] eigi ætla ég það væri stúlka, helldur fjandi nokkur (l.42)

• hún kvað ] “ómjúk faðmlög voru það” segir hún og kvað (l.44)

• með sterku bandi ] með sterkum strengjum (l.60)

• það var björgum lukt ] það var lukt háum björgum (l.62)

• hélldu þeir heilu skipi og mönnum ] komst það heilt að, og menn allir (l.62)

• hennar hendur voru sem arnarklær ] hennar fingur voru sem arnarklær (l.76)

• víst er, sagði hún, að ] auðsært er það að (l.88)

• þú hugðir ] þú varst svo heimskur að þú meintir (l.97)
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• djarfur ert þú ] djarfur ertu, drettingurinn þinn (l.104)

• nú skalt þú dauðann fá ] skaltu nú án dvalar dauðann fá (l.105)

• Björn hanga upp við siglutréð ] Björn hanga í reiðanum uppi (l.160)

• og lýkur svo sögu þessari ] og lýktar þetta svo endasleppt og efnisvirt (l.175)

ÍB 233 4to

A description of this heavily-damaged manuscript and its contents appears in Helle
Jensen’s edition of Eiríks saga víðförla (1983, lxxiii-lxxv). There are three hands, one
of which was identified by Páll Eggert Ólason as Árni Gíslason (1755-1840). Jensen
believes that this identification may have been made on the basis of a marginal note
of ownership containing the name ‘Gísli Árnason’ (a possible son to the presumed
scribe). If so, the identification is thus far from conclusive, but in its favour we may
note that Árni Gíslason was born in Eydalir in Súður-Múlasýsla and lived from
1783-1822 at Stafafell in Austur-Skaftafellssýsla, both places in south-east Iceland
and relatively close to where Lbs 2152 8vo, which as we shall see shows several
similarities to ÍB 233 4to, was written.

Both Páll Eggert Ólasson and Helle Jensen date the manuscript to the eight-
eenth century. If part of it was written by Árni Gíslason then it would most likely
have been written towards the end of that period (between 1770 and 1800). Never-
theless, given that the part containing Illuga saga is in another hand, and since the
former attribution, as already mentioned, is by no means certain, it seems unjusti-
fied to restrict the dating of the texts of Illuga saga to this limited timeframe. We
can, however, narrow down the possible date of production on the basis of one of
the other items in the manuscript, ‘Ferðabók Joris Pines’, written by the same scribe
(whom Helle Jensen calls ‘A’) as is responsible for the Illuga saga text. ‘Ferðabók
Joris Pines’ is a translation in a series of translations. The original work, The Island
of Pines by Henry Neville, was anonymously translated into German as Wahrhafte
und merkwürdige Lebens Beschreibung JORIS PINES in 1726 (Reichert, 1966, 53),
and that in turn was later translated into Danish (1733). The Icelandic translation
must stem from either the German or Danish and cannot thus be younger than
1726, giving us a terminus post quem for ÍB 233 4to.

This text is clearly an A-Group text from the Eastern Subgroup, as discussed
above. It is, however, by no means close to any of the other texts of the subgroup.
In particular, there is a surprising addition not found in any other manuscripts. In
it there is an explanation for why Gríður stays behind in the cave when Illugi and
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Hildur leave. It turns out that she has unfinished business and goes to watch the
slaves burning her evil stepmother to death (ll.134-137).

Although a fairly distinctive text, there are a number of readings which are
shared by (and only present in) ÍB 233 4to and Lbs 2152 8vo. Examples are as
follows (base text Lbs 633 fol.):

• mér mun mál að fá sannyrðin ] þér mun mál þykja (var. þykja mál að) heyra sannyrðin (l.51,
ÍB 233 4to; l.82, Lbs 2152 8vo)

• forlögin hafa svo fyrirætlað ] forlögin hafa svo fyrirséð (l.66, ÍB 233 4to; l.96, Lbs 2152 8vo)

• alldrei launað ] alldrei launað (var. + þér) sem makligt er (l.82, ÍB 233 4to; l.109, Lbs 2152
8vo)

• ró ] ró nótt né dag (l.120, ÍB233 4to; l.142, Lbs 2152 8vo)

• hrædd ] hrædd. En Illugi spratt (var. + þá) upp (l.128, ÍB 233 4to; l.149, Lbs 2152 8vo)

• höggur til þeira bæði hart og skjótt ] höggur til þessara með vaskligum aðgöngum (var. með
vaskligum aðgangi) (l.128, ÍB 233 4to; l.150, Lbs 2152 8vo)

• ÷ ] Illugi og Hilldur unntust vel og (var. ÷ vel og) lengi (l.158, ÍB 233 4to; l.172, Lbs 2152
8vo)

• Illugi lifði lengur enn Sigurgarður kongur ] Illugi lifði (var. lifði Illugi) þeirra hjóna lengur
(l.159, ÍB 233 4to; l.173, Lbs 2152 8vo)

In addition to these fairly precise verbal parallels, there are a number of looser
ones which also testify to ÍB 233 4to and Lbs 2152 8vo’s relationship. The fact
that so many of the features are only present in these two manuscripts proves the
relationship, but the differences would suggest a number of intermediate steps.
Examples are as follows (base text Lbs 633 fol.):

• In both texts Illugi is sent to fetch a ‘pál’ and a ‘reka’ (as opposed to just a ‘pál’): fannstu
pálinn og rekuna (l.6, ÍB 233 4to); sá nú pálinn og rekuna (l.30, Lbs 2152 8vo)

• flestir voru þá móðir ] flestir þá [...] og yfirkomnir (l., ÍB 233 4to); voru þá móðir yfirkomnir
(l.59, Lbs 2152 8vo)

• hið mesta tröll ] hið mesta óvætti (l.39, ÍB 233 4to); hinn mesti óvættur (l.69, Lbs 2152 8vo)

• flóktu víða ] stór og náðu víða (l.46, ÍB 233 4to); voru stór og náðu ofan á herðar (l.76, Lbs
2152 8vo)

• Illugi sagðist það vilja ] Illugi segist til þess reyna mundi (l.49, ÍB 233 4to); Illugi segist til
þess vinna mundu (l.79, Lbs 2152 8vo)

• Both texts contain references to feathers in the bedroom scene: hver fjöðrum sem á honum
er (l.75, ÍB 233 4to); og verður fjöðrum fenginn (l.103, Lbs 2152 8vo)
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• ÷ ] sér Gríður nú að [...] alvara, og muni eigi betra að hindra hann seinna því nú var hann
hinn ólmasti (l.76, ÍB 233 4to); sér nú Gríður að honum er alvara að hann ætlar að barna
dóttur hennar og hleypur að honum og er hin ólmasta (l.104, Lbs 2152 8vo)

• þínar æðar skelfast eigi ] þínar æðar titra eigi (l.80, ÍB 233 4to); þínar æðar skjálfa hvergi né
titra (l.107, Lbs 2152 8vo)

• í hennar sæng ] hjá henni með þeim mikla sverði, fyrir hverju skulu allir hræddir verða (l.111,
ÍB 233 4to); í sæng hjá henni með þínu mikla saxi, sem fyrir því hræddur verður (l.132, Lbs
2152 8vo)

• í burt ] svo með flugligum hætti (l.123, ÍB 233 4to); yfir haf með fleygligum hætti (l.145, Lbs
2152 8vo)

• að menn kongssonar sváfu allir á skipinu ] þá attí herra Björn að hallda vakt (l.142, ÍB 233
4to); að Björn átti vakt að hallda (l.158, Lbs 2152 8vo)

• Sigurgarður talaði þetta mál ] kongur leggur þetta mál fram (l.155, ÍB 233 4to); Sigurður
leggur það þá fram (l.170, Lbs 2152 8vo)

• ÷ ] hann þá eigi geð sitt að staðalldri í Danmörku (l.159, ÍB 233 4to); og festi hann þá eigi
yndi sitt í Danmörku (l.174, Lbs 2152 8vo)

There are also a number of readings which are unique to ÍB 233 4to. Examples
are as follows (base text Lbs 633 fol.):

• keyrir þetta flagð ] keyrir óskepna (l.2)

• að hryggurinn brotnaði ] að brotnaði í henni hvort bein (l.3)

• úti á velli ] þá úti á slakka (l.4)

• vera í hleypiferð (AM 591 g 4to) ] vera mega [...] og sjá það að hann hentugur væri að [...]
við læga (l.12)

• fyrst til Orkneyja ] súður til Orkneyja (l.20)

• þeir fái eigi sigur ] þeir bæru eigi æðra hlut (l.22)

• tekur að ókyrrast ] tók til að ólgast (l.25)

• vík ] vík því við ekkert ráð ráðið (l.31)

• erfiði, og svo var þeim kalt að þeim þótti hel fyrir hendi ] erfiði og þreytu, nú þó einkanligast
að kullda því [...] eigi annað sinn enn bráðan bana (l.32)

• Illugi snýst að henni ] snýst Illugi svo til að sinni unnusta (l.60)

• vondur herjánsson ] vondur [...] hvert kanntu eigi að hræðast? (l.63)

• og er nú allra blíðastur við hana ] við brúði sína svo hann risi á skeklana [...] við dauð brandinn
(l.75)
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• það mesta flagð ] hið mesta flagð svo að á henni sem [...] rættast hið fornkveðna: í fögru [...]
sjást (l.94)

• og ætlir allir að ] og var það eigi að verja að margir gjörðu sér í grunn að (l.97)

• hún hugsar nú að svíkja ] setur hún svo því í sinni að svíkja (l.99)

• annan ungan ] annan yngra hvílukompánn [...] henni betur passaði og líflegri væri (l.100)

• Grímhilldur illskaðist ] þegar sú vonskufulla Grímhilldur hafði vélræði þessu framkomið
gjörðist hún nú óvægara og illskaðist (l.104)

• við þig bardaga hverja nótt og alla vega þig í sundur ] við þig stríð heyja og ónáða (l.112)

• glaðir og létu sér nú hitna af elldinum þeim er Illugi kom með. Mánuð lá kongsson þar, og
gaf alldrei byr ] fegnir útan Björn einn, er villdi hann feigan og hvatti því til þessarar seiðar
(l.138)

• en um síðir sjá þeir Björn hanga upp við siglutré ] þá lítið upp í mastrið og fundu hann
hangandi [...] við siglutréð (l.144)

• öllum beztu mönnum ] þeim uppustu (l.150)

Lbs 2152 8vo

The two title pages in this manuscript give clear information about the social con-
text of its production. The first, which appears to be a later and neater replacement
of the second, attributes the manuscript to Þórarinn Mattíasson from Dalir. The
second contains slightly more information: ‘skrifað á Dölum í Fráskrúðsfirði arið
1869 af Þórarni Mattíassyni’ (‘written at Dalir in F(r)áskrúðsfjörður in the year
1869 by Þórarinn Mattíasson’). This Dalir, and F(r)áskrúðsfjörður, are located in
Suður-Múlasýsla in eastern Iceland. A colophon to the text of Illuga saga on f.65v
(p.128) reaffirms the scribal identification and provides more precise dates: ‘byrjuð
24 februar en enduð 25 sama mán.’ (‘begun on the 24th of February and finished
on the 25th of the same month’). It thus took no more than two days to write, and
this is perhaps reflected in the fast-flowing cursive script.

As one of the youngest witnesses of Illuga saga Lbs 2152 8vo could not have
served as a source for any other texts. As mentioned above, it is clearly an A-Group
text, specifically from the Eastern Subgroup. There are certain similarities with ÍB
233 4to (see above) which suggest that they have a common ancestor. ÍB 233 4to
is unlikely to be a direct ancestor due to its many original readings, as well as the

71



fact that omitted text there is present in Lbs 2152 8vo.8 There are also a few shared
readings with JS 408 8vo and ÍB 131 8vo, which would suggest that these two pairs
of manuscripts also have a common ancestor (ÍB 233 4to is, however, defective at
the beginning, where these common readings have been identified). Examples are
(base text Lbs 633 fol.):

• þar fyrir unni kongur honum mikit ] því virðti kongur hann mikils (l.14)

• til húsa sína ] til húsa Sviða (l.24)

• seiðkona ] kolbryðja (l.27)

There are also a number of readings which are unique to Lbs 2152 8vo. Ex-
amples are as follows (base text Lbs 633 fol.):

• drottningu ] drottningu af sínum ættum (l.3)

• illa gefið er honum var sjálfrátt ] illa gefið er menn vita og þenkja kunnu (l.13)

• vil ég og eigi að Björn beri hann fyrir. Þá fer verst í orrustu ] ÷ (l.26)

• í vík þá (AM 123 8vo) ] og austur fyrir vík þá (l.57)

• herða þeir þá seglin ] reyra nú seglin (l.58)

• og svo var þeim kalt ] og veðrið var svo kalt (l.62)

• horinn hékk ofan (AM 123 8vo) ] hárið hékk ofan (l.73)

• það þykir mér ráð ] það þykir mér ráðligast (l.87)

• æfisögu mína ] æfisögu mína á meðan þér hlýnar (l.112)

• bar sig lítt af ] bar sig lítt og harmaði mjög móður mína, sem ég og Eirík, mann minn (l.118)

• öðrum heim á kongshöll ] öðrum á kongshallarburstinni (l.139)

• sinn giptingamaður vera ] ráða fyrir giptingu sína (l.170)

• getið barna þeirra ] getið hvort þeim hafi orðið barna auðið (l.173)

8The text from ÍB 233 4to reads ‘en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú [læt]ur, og leik þú þar
með dóttur mína’ (‘lætur’ is not fully legible but there is not space for more than three letters). The
more complete text present in Lbs 2152 8vo reads ‘en ekki lízt þér svo illa a mig sem þú lætur. En
það þykir mér ráðligast að þú farir í hvílu og leikir hvað þig lystir við dóttur mína’.
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JS 408 8vo

Two scribes are responsible for the majority of this manuscript.9 The first four
texts are in Halldór Davíðsson’s hand, and what follows, including Illuga saga, is
written by Sigurður Magnússon (1720-c.1805). This is confirmed by a colophon on
f.74v (p.148), which reads ‘enduð á Holltum þann 10 Jan 1772 af SMS’ (‘finished at
Holtar, the 10th of January, 1772, by SMS’), as well as a similar colophon at the end
of the text of Illuga saga, which reads ‘enduð á Holltum þann 25 september 1772’
(‘finished at Hollt, the 25th of September, 1772’). Thus we are also provided with
the date of copying and the place, Holtar. The Holtar referred to (now just Holt) is
that on Hornafjörður in Austur-Skaftafellssýsla, where Sigurður Magnússon lived
for part of his life (ÍÆ, IV:246).10

As already discussed, JS 408 8vo is clearly a manuscript from the Eastern Sub-
group. Within that subgroup, it shows a number of close similarities with ÍB 131
8vo. Since the latter text is about sixty years younger but produced in close geo-
graphical proximity, it seems fair to assume that it is a copy of JS 408 8vo. Some
examples of the shared readings are as follows (base text Lbs 633 fol.):

• lymskur og lyginn að öllu ] lyginn og lymskur að öllu flár (l.15, JS 408 8vo; l.15, ÍB 131 8vo)

• pál í sel sitt ] pál að selhusum sínum (l.33, JS 408 8vo; l.33, ÍB 131 8vo)

• séð áminniligri enn þig ] séð arma lengri enn þig (l.93, JS 408 8vo; l.93, ÍB 131 8vo)

• forlögin hafa svo fyrirætlað ] örlögin hafa svo fyrirmælt (l.106, JS 408 8vo; l.106, ÍB 131 8vo)

• XIII vaska menn ] VIII vaska menn (l.121, JS 408 8vo; l.121, ÍB 131 8vo)

• siglir Sigurgarður kongsson heim, og gaf honum allvel byr heim til Danmerkur ] siglir Sig-
urður heim í Finnmörk. Við góðan byr komst svo heim í Danmörku (l.170, JS 408 8vo;
l.170, ÍB 131 8vo)

• öll mikilsháttar ] öll mikilsháttar menn, synir Sigurðar kongs og Signýjar (l.180, JS 408 8vo;
l.180, ÍB 131 8vo)

ÍB 131 8vo

This manuscript appears to have been written, for the most part, by a Guðmundur
Guðmundsson, whose name appears on f.1r in the top margin above the start of
Illuga saga. A colophon at the end of a later text, Úlfars saga sterka, on f.54v and

9Páll Pálsson, too, has contributed a table of contents and a replacement leaf, but no more.
10For further information on the manuscript see Jorgensen 1997, cxxxv-vii.
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apparently in the same hand, locates the copying of part of the manuscript more
specifically: ‘enduð á Hnappavöllum þann 18 december 1833 af Gmdssyne’ (‘fin-
ished at Hnappavellir, the 18th of December 1833 by Guðmundsson’). The Illuga
saga text was thus most likely copied at roughly the same time.

That the text was written in Hnappavellir in Austur-Skaftafellssýsla should not
surprise us. As already stated, it is almost identical to that found in JS 408 8vo. Holt
on Hornafjörður (where the latter was written) and Hnappavellir are situated in the
same district. Sigurður Magnússon, who wrote JS 408 8vo, moved from Holt to
Hnappavellir during his lifetime (ÍÆ, IV:246) and presumably took his manuscript
with him, where it thus served as the exemplar for ÍB 131 8vo.

There are some minor differences in the texts, the majority being minor errors
based on incorrect readings of JS 408 8vo. Some examples are as follows (base text
JS 408 8vo):

• að vísu vil ég að Illugi fari ] að vísu vil að Illugi fari (l.24)

• það bar til í ríkinu ] það bar til ríkinu (l.131)

• varð Hilldur ákafliga hrædd ] varð Gríður ákafliga hrædd (l.158)

There are also a couple of examples where a confusing reading from JS 408 8vo
has been improved and returned, through some process of convergence, to a more
original form, or where an uncommon word (such as ‘sófl’, that is ‘besom’, a type
of broom) has been replaced with are more common one.

• hvað sem þeir skylldi vinna ] hvað sem þeir reyna skylldi (l.11)

• sófl í hendi ] sverð í hendi (l.37)

2.5 The B-Group

2.5.1 AM 592 a 4to
AM 592a 4to has been discussed by Ólafur Halldórsson in his edition of Færeyinga
saga (1987, lxxxiii-iv). There, he states that the manuscript is ‘naumast yngri en frá
miðri 17. öld.’ (‘hardly younger than the middle of the seventeenth century’). No
more precise dating can be reached, since the scribe remains unidentified and there
are no clear clues in the manuscript as to place or date of production. The Færeyinga
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saga text seems ultimately to be derived from Flateyjarbók, and Ólafur Halldórsson
speculates as to whether some of the texts which are ultimately based on that codex
could be descended from copies made when Flateyjarbók was at Skálholt between
1647 and 1656 (1987, lxxxviii-ix). If there is a connection to Skálholt it may be
through Halldór Einarsson (1678-1707). A note in the manuscript, written by Árni
Magnússon, states that the manuscript was acquired from him, and he is known to
have studied at Skálholt (ÍÆ, II:250). A separate manuscript, AM 751 4to, which
also contains a note written by Árni Magnússon stating Halldór Einarsson as the
source, provides the additional information that 1706 was the year of acquisition.
It may be that both of these manuscripts were acquired on that occasion.

The text of Illuga saga in AM 592a 4to is highly defective, with only one side
of a leaf of text (the start of the saga) being present. The damage may well be
from a later date, since the Færeyinga saga text (also now defective) must have been
complete when two copies, NKS 1177 fol. and BL Add. 11137, were made in the
late eighteenth and early nineteenth centuries respectively. Nevertheless, the cur-
rent brevity of the text-fragment makes assessments of affiliation somewhat provi-
sional. Most of the readings are close to those found in other B-Group manuscripts.
A few examples are as follows:

• skammt frá kongsríkinu (l.4) (cf. ‘skammt frá kongsríki’ in AM 203 fol., B-Group; ‘skammt
frá kongshöllinni’ in AM 123 8vo, A-Group; and ‘skammt frá kongshöll’ in AM 193 d fol.,
C-Group)

• lögðu jafnan leika saman (l.7) (cf. ‘lögðu jafnan leika saman’ in AM 203 fol., B-Group; ‘lögðu
leika með sér’, AM 123 8vo, A-Group; and ‘lögðu jafnan leik saman’ in AM 193 d fol., C-
Group)

• og svo kom að þeir Sigurður kongsson og Illugi sórust (l.8) (cf. ‘og svo kom að þeir kongsson
og Illugi sórust’ in AM 203 fol., B-Group; ‘og svo kom að þeir sórust’ in AM 123 8vo,
A-Group; and ‘og kom svo um síðir að þeir Illugi og kongsson sórust’ in AM 193 d fol.,
C-Group)

There is, however, also a reference to Sviði sókndjarfi (referred to as Sviði
sóknandi in all other B-Group texts) which suggests that this text is not from the
same branch as AM 203 fol. and its children. A number of omissions complicate
the matter of textual affiliation even further. They may be a sign that the scribe
was abbreviating his source. On the basis of these, it is highly unlikely that AM
592a 4to could be the source of any of the other existing texts of Illuga saga. Some
examples of the omissions are as follows (base text AM 203 fol.):
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• og var Skjalldarson, sonar Dags ] ÷

• þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í sögu þeirra ] ÷

• hann átti drottningu, er Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms kongs af Vallandi ] hann átti
dóttur kongs af Vallandi

• hann var blíður vinum sínum, og stríður óvinum ] ÷

2.5.2 The Jón Erlendsson Subgroup
AM 203 fol.

The hand in which this manuscript is written can clearly be identified as that of Jón
Erlendsson. He was a priest, in addition to being a well-known and documented
scribe who carried out work for Brynjólfur Sveinsson (Helgi Ívarsson, 2007). His
year of birth is unknown, but his active years are generally believed to have been
from 1625 until 1672, when he died. The majority of his manuscripts are thus
roughly dated to the middle of the seventeenth century. The text of Hervarar saga,
which accompanies Illuga saga in this manuscript, is provided with Björn Jónsson
á Skarðsá’s commentary to the riddles. This helps us to restrict the possible date of
copying of this manuscript somewhat, since Björn’s commentary appears to have
been produced around 1641 and then made its way from Hólar to the intellectual
circle of Skálholt (Einar G. Pétursson, 2007, 151). Thus the manuscript must have
been produced between 1641 and 1672.

AM 203 fol. shares a number of readings with several other manuscripts. Those
include two which are connected with Jón Erlendsson (AM 169 d fol. and AM 363 I
4to, which I designate collectively the Jón Erlendsson Subgroup) as well as all of the
manuscripts located in Swedish collections today (which I designate the Swedish
Subgroup). Some examples of the readings and omissions shared by all of those
manuscripts are as follows (base text AM 123 8vo unless otherwise stated):

• Skjalldarson Dagssonar ] Skjalldarson sonar Dags (l.2)

• faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi ] faðir hans var kallaður Sviði sóknandi (l.10)

• að morgni býst Illugi til kongshallar og kveður föður og móður og kemur síðan til hallar
(AM 193 d fol.) ] að morgni býst Illugi að fara til kongshallar (l.49)

• Björn tók þá mjög að kala ] Björn tók þá til að kala, og aðra menn Sigurðar (l.68)

76



AM 203 fol.

AM 169 d fol.

AM 363 I 4to

Papp. 4to nr. 21

Papp. fol. nr. 56

1695 Edition

LUB 4to nr. 6

R 697 II

Figure 2.4: Stemma for Jón Erlendsson Subgroup and Swedish Subgroup

• sköllótt um höfuðið ] sköllótt höfuð með skringiligum búnaði (l.79)

• hlæjandi ] hlæjandi með miklum ógangi (l.110)

• æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja (AM 193 d fol.) ] æfisögu mína (l.119)

• mikla ást ] mikla og heita ást / mikla ást og heita (l.140)

The common readings of the Swedish Group manuscripts will be discussed
below under the entry for Papp. 4to nr. 21. There are also a couple of forms which
are only shared by the manuscripts associated with Jón Erlendsson (AM 203 fol.,
AM 169 d fol. and AM 363 I 4to). These are as follows:

• yfir dagdrykkju (AM 123 8vo) / að drykkjuborðum (AM 193 d fol.) ] að dagborðum (l.49)

• höggur til þessara (AM 123 8vo) ] höggur til þessara skessna (l.158)

A distinctive error in AM 203 fol. is the replacement of the name ‘Illugi’ for the
name ‘Ingjalldur’ on three separate occasions. There is no obvious reason why this
confusion should have occurred, although it may be speculated that the source of
the text abbreviated the name in such a way that an inattentive scribe could produce
these errors.

AM 169 d fol.

This manuscript is one of several in the Arnamagnæan collection all of which are
accompanied by a slip in Árni Magnússon’s hand stating that they were acquired
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from Jón Þórlaksson. It has been assumed that all of the manuscripts with similar
slips originally came from a single codex (see handrit.is), yet it is also possible that
Jón Þórlaksson’s contributions were originally several distinct manuscripts. A brief
perusal reveals that several, although not all, of these manuscripts share a distinct-
ively similar mise-en-page with the manuscript now under discussion. These are
AM 1 a fol., AM 9 fol., AM 169 a fol., AM 169 b fol., AM 192 fol. and AM 202 b
fol. They are all in the same hand, that of Jón Erlendsson (see above). The similar-
ities include the fact that all of them have running headers divided over two pages,
as well as that they all leave spaces for larger initials at the start of sections, which
have subsequently never been filled in. On these grounds it can be assumed that
they originally formed one unit, and their contents have been included in the list
given in the appendix for this manuscript (although, it must be noted, the original
order has not been ascertained).11

The text of Hervarar saga in AM 192 fol. has been identified by Jón Helgason
as ‘utvivlsomt afskrevet efter 203’ (‘without doubt a copy of AM 203 fol.’) (1924,
xxxiii). The situation, if on no other grounds than the purely chronological ones,
must be the same for the text of Illuga saga. Additional proofs are the closeness
of the texts and the presence of shared errors. The most obvious example of the
latter are three occasions when the name ‘Illugi’ has been rendered erroneously as
‘Ingjalldur’ in AM 203 fol. (see above), and the two occasions where this error has
been copied over into the AM 169 d fol. text. Having identified the source, the
manuscript could thus have been produced at any time after the earliest date for
AM 203 fol.’s production (1641) and before Jón Erlendsson’s death (1672).

There are many small variants, for example the shifting of speech verbs (‘sagði’
becomes ‘svarar’ on several occasions). Some additional examples where AM 169
d fol. has slightly different readings from AM 203 fol. are as follows:

• mun þér vera hollur ] mun þér vel hollur (l.26)

• eyvík ] vík (l.62)

• ambátlligri ] ámáttligri (l.91)

• yfir Danmörku ] í Danmörku (l.177)

11I am grateful to Beeke Stegmann for her insightful suggestions on this matter.
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AM 363 I 4to

A note in the top right-hand corner of the first page states that this manuscript is
‘eptir hendi sr. Jóns Erlendssonar á Villingaholti’. This means that the text here is
a copy of a text written by Jón Erlendsson. There are two known candidates: AM
203 fol. or AM 169 d fol. Comparison of the points of divergence between those
two manuscripts shows that AM 363 I 4to agrees with the latter in the majority of
cases. Some examples are:

• mun þér vera hollur (AM 203 fol.) ] mun þér vel hollur (AM 169 d fol. and l.25 AM 363 I
4to, and likewise with the following examples)

• son sinn ungan vera ] son ungan vera (l.27)

• að morgni býst ] um morguninn býst (l.48)

• Illugi sagði svo skal vera ] Illugi svarar svo skal vera (l.96)

• sorg mikla eptir mína móður ] sorg mikla eptir móður mína (l.126)

• Illuga hafa sótt hana ] Illuga sótt hafa hana (l.165)

Árni Magnússon’s note in AM 169 d fol. states that it was borrowed from Jón
Þórlaksson in 1709 and ultimately purchased in 1710. The scribe of AM 363 I 4to is
unknown, as is the precise date of copying, but the cursive hand is untypical of the
copies made by Árni’s amanuenses. Thus it seems probable that the copy was made
in Iceland prior to 1709. The earliest possible date of Jón Erlendsson’s copying of
AM 169 d fol. marks the terminus post quem for the production of this manuscript.

Although the text is extremely close to AM 169 d fol., there are some minor
difference. For example, the two occasions where Illugi is referred to as Ingjalldur
in AM 169 d fol. have been corrected. Some other minor variants are as follows:

• sterkur að afli ] rammur að afli (l.9)

• Gríður svarar: Öngvan elld ] Öngvan elld (l.83)

• hefur leyst okkur úr ] hefur fríað okkur úr (l.155)

• giptir Illugi honum Signýju ] giptir Illugi Sigurði kongi Signýju (l.180)
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2.5.3 The Swedish Subgroup
Papp. 4to nr. 21

This manuscript is the earliest of those containing Illuga saga to be found in the
Swedish collections. The hand of the manuscript has not been identified, but we
have a clear terminus ante quem for its copying based on the fact that it is men-
tioned in a list of manuscripts acquired by Guðmundur Ólafsson for Antikvitets-
kollegiet (Gödel, 1897, 179-81). On the basis of this dated evidence we know that
the manuscript was written in or before 1684, and, based on the hand, most likely
in the second half of the seventeenth century. In the list which Gödel reproduces
nine sagas are listed as being present in the quarto-format manuscript (see ap-
pendix A.5), but only the first two remain, those being Illuga saga and an abruptly-
curtailed shorter version of Gautreks saga.

As already mentioned above, Papp. 4to nr. 21 and the manuscripts derived from
it share several readings with AM 203 fol. and its children. In the case of Papp. 4to
nr. 21 this is compounded by visual similarities. For example, the layout of the
title on the first page closely resembles that of the title in AM 203 fol. (no other
manuscript has the same wording and line division), and the divisions of the text
(e.g. the starting of a new line with a large initial for Sviði on the first page) is
also similar in both. This suggests a very close relationship: either they share a
common exemplar, or one is the child of the other. A comparison of the readings
which differ between the two manuscripts makes the relationship clear: AM 203
fol. is almost always closer to AM 123 8vo and other manuscripts than Papp. 4to
nr. 21. The one case where AM 203 fol. is not closer to AM 123 8vo is the already-
mentioned repeated used of ‘Ingjalldur’ in place of ‘Illugi’, but such an error could
easily have been corrected by an attentive scribe, as must be the case in Papp. 4to
nr. 21.

Some further proofs of the relationship are as follows:

• An omitted section in Papp. 4to nr. 21 roughly matches a line of text in AM 203 fol. and
can be explained as a haplography made during the copying of that text: Hilldur, móðir /
hans, var úti er hann kom heim. Illugi var þá ófrynn. Hilldur / var þá blíð (AM 203 fol.) ]
Hilldur, móðir hans, var þá blíð (l.40, Papp. 4to nr. 21).

• An error, whereby instead of Illugi having a ‘stóran búgarð nærri höllinni’, he is said to have
a ‘stóran bardaga nærri höllinni’ (l.171) appears in AM 203 fol. and its children, as well as
Papp. 4to nr. 21, (while having been corrected in the children of the latter manuscript).

• Illugi tells ‘mönnum sínum er voru í hans ríki’ (l.176) about Signý’s past in all of the Swedish
manuscripts. The only other manuscript in which this is mentioned is AM 203 fol. (‘mön-
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num sínum er í hans ríki voru’, the latter part which refers to the ‘ríki’ having been omitted
in AM 169 d fol.).

Some of the readings which Papp. 4to nr. 21 shares with the other Swedish
manuscripts, and are thus unique to the Swedish group, are as follows (AM 203
fol. is the base text):

• ÷ ] vökðu (þeir) sér blóð og léttu renna saman (l.13)

• dagborðum ] dagverði (l.48)

• eigi í hernað fara mega. Er hann og ekki reyndur ] eigi færan í bardaga og þar með óreyndur
(l.28)

• í orrustu ] í orrustum (l.29)

• son minn ] frændi (l.41)

• hrygginn við stein ] hrygginn við stóran stein, og lét hún svo líf sitt (l.44)

• illskaðist ] illskaðist nú meir og meir (l.132)

• ÷ ] úr sænginni frá meyjunni (l.155)

• hafði Illugi nú með sér elldinn. Skilldust Signý þar við þau. Illugi rær ] hafði Illugi nú með
sér elldinn, rær (l.160)

Papp. fol. nr. 56

Papp. fol. nr. 56 is a large manuscript of 441 leaves containing in total thirteen
texts of which seven fall into our modern category of fornaldarsögur. Gödel, in his
catalogue, states that with the exception of the first two leaves ‘är hela volymen
skrifven af islänningen Arngrímur Jónsson under den tid, åren 1683-91, som han
var anställd såsom amanuens vid Antikvitetskollegiet’ (‘the whole volume is written
by the Icelander Arngrímur Jónsson during the period 1683-91 when he was em-
ployed as a scribe at the College of Antiquities’) (1897-1900, 167).12 Gödel’s state-
ment is confirmed by (and presumably based on) unnumbered documents found
in the archive of Antikvitetskollegiet. For further information on this manuscript
see section 5.1.3.

A comparison of the text of Illuga saga in Papp. fol. nr. 56 with that found in
Papp. 4to nr. 21 shows that the former is a copy of the latter. Written over the text

12This scribe should not be confused with the more famous Arngrímur Jónsson, who was active
at the start of the sixteenth century.
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in Papp. fol. nr. 56 are a number of editorial emendations, including alterations to
the orthography and punctuation. There are also a small number of minor changes
in Papp. fol. nr. 56 as compared to its source. Most of these are retained in the
children of Papp. fol. nr. 56, as well as the 1695 edition. Some examples are as
follows:

• mun þér vera hollur ] mun þér reynast hollur (l.25)

• í henni braut ég ] en að lyktum braut ég í henni (l.44)

• dauða sinn því þeir höfðu öngvan elld í skipinu ] dauða sýnt (l.66)

• svo munu allir segja ] svo munu æ segja (l.91)

• að höfði honum ] að halsi honum (l.106)

• VII systur ] VII hálfsystur (l.140)

• bardaga nærri höllinni ] garð nærri borginni (l.172)

R 697

This manuscript, in its current form, is what, according to Peter Gumbert’s tax-
onomy, we should designate a non-homogeneous allogenetic codex, that is a codex
which is composed of various sections (in this case six) produced at different times
and places by different people (2004). At the time of production there appears to
have been no intention that the different sections should be combined. For this
reason, it is only the second section which is considered here (R 697 II). That sec-
tion contains three fornaldarsögur. All three are in Guðmundur Ólafsson’s hand,
and while Illuga saga is whole, the first and the third texts are defective. The text is
clearly a copy of Papp. fol. nr. 56, since the editorial emendations from that manu-
script have been incorporated here. Twenty-five marginal notes, also in Guðmun-
dur’s hand, have been added (see section 5.1.3). Since Guðmundur died in 1695,
the manuscript must have been copied before then. It must also have been copied
after 1683, which is the earliest date at which Arngrímur Jónsson could have copied
Papp. fol. nr. 56.

The text is a very close copy of its source, but there are several very minor
variants. On the basis of these variants we can be certain that the 1695 edition,
contrary to what Kay Busch asserts (2002, 93), was based on Papp. fol. nr. 56 rather
than R 697 II, since the edition is closer to the former manuscript on all of these
points. Examples are as follows (base text Papp. fol. nr. 56):
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• nærri kongsríki ] nærri kongshöll (l.7)

• mikill vexti ] mikill að vexti (l.8)

• og svo kom að þeir ] og svo kom um síðir (l.12)

• tröllkona sú ] tröllkona ein (l.73)

• komið að kvölldi ] komið kvölld (l.75)

• að halsi ] að höfði (l.99)

LUB 4to nr. 6

This manuscript contains a copy of Guðmundur Ólafsson’s 1695 edition with no
accompanying texts. Both the Old Norse text and the Swedish translation are
present. The edition’s layout of these in two columns is reproduced, as is the lay-
out of the title page. There is no information about who the scribe or owner was,
and it is difficult to date it with any more certainty than the late eighteenth or early
nineteenth century on the basis of the handwriting and support.

The copy of the text is close to the 1695 edition but there are occasional minor
alterations, errors and omissions. Some examples are the following (taking the
1695 edition as a base):

• vitur maður og vinsæll og milldur af fé og hinn mesti bardagamaður ] vitur maður (l.3)

• hann átti drottningu. Sigríður hét ] hann átti drottningu. Sigurður hét (l.3)

• allt sem fyrr að Illugi liggur kyrr ] allt sem fyrr (l.111)

• meiða, en alldrei skaltu þó deyja og ] meiða, en (l.140)

• launaði þér nokkru þín álög ] launaði þér nokkru þín óðalög (l.144)

On a couple of occasions the 1695 edition has minor alterations compared to
its source, Papp. fol. nr. 56. In these cases LUB 4to nr. 6 always agrees with the
edition. Some examples are as follows (base text Papp. fol. nr. 56; line numbers
provided are for LUB 4to nr. 6):

• að fá sér skip og menn ] að fá sér skip (l.21)

• og unnu mikinn sigur og fá nú ofurfjár ] og fá nú ofurfjár (l.53)

• horinn hékk ofan í munninn ] snjórinn hékk ofan í munninn (l.76)
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2.6 The C-Group

2.6.1 The Grímur Árnason Subgroup
AM 582 4to

On a slip accompanying this manuscript and written by Árni Magnússon, the fol-
lowing is found: ‘þessar sögur keypti ég af Benedict Hannessyne (frá Snæfiöllum)
1710, en hann feck þær af Grime Einarssyne’ (‘I bought these sagas from Bene-
dict Hannesson (from Snæfjöll) 1710, and he got them from Grímur Einarsson’).
On the same slip we are told that the manuscript is ‘med hendi Grims Arnasonar
á Möðruvöllum’ (‘in the hand of Grímur Árnason from Möðruvellir’). Grímur
Árnason (1674-1704) was a student at Skálholt and later resident at Möðruvellir
Cloister (ÍÆ, II:97). His father, Árni Halldórsson, was the brother of Grímur
Einarsson’s mother, Margrét Halldórsdóttir, making the two Grímurs first cous-
ins (ÍÆ, II:99).

Part of the manuscript is written in another hand, that of Jón Vigfússon, who
adds a colophon with the date 1692 on f.64r. On the basis of this, we may assume
that the rest of the manuscript was produced in or prior to 1692, although since
Grímur Árnason was born in 1674, it is unlikely to have been copied much before
1690.

AM 582 4to is a C-Group manuscript, as can be seen from the presence of many
characteristic C-Group readings. It also shares several forms with a subdivision of
C-Group manuscripts. This subgroup, which I have named the Grímur Árnason
Subgroup, includes BL Add. 11159, AM 298 I-III 4to and NKS 1706 4to. The
latter two, as will be shown, are copies of AM 582 4to. BL Add. 11159 is slightly
harder to assess, given that it is a hybrid text and only the first half is C-Group, and
thus comparable. Forms shared by AM 582 4to, AM 298 I-III 4to, NKS 1706 4to
and BL Add. 11159 (the first half) are as follows (base text AM 193 d fol., unless
otherwise stated):

• hinn mesti kappi ] hinn mesti kappi og fullhugi (l.14, AM 582 4to; l.14, AM 298 I-III 4to;
l.14, NKS 1706 4to; l.13, BL Add. 11159)

• Illugi var svo kær kongssyni ] Illugi var svo vel/mikils metinn af kongssyni (l.16, AM 582
4to; l.16, AM 298 I-III 4to; l.16, NKS 1706 4to; l.15, BL Add. 11159)

• flestir voru þá móðir (AM 123 8vo) / mæddust þá flestir (AM 363 II 4to) ] eru þá flestir
uppgefnir (l.57, AM 582 4to; l.55, AM 298 I-III 4to; l.56, NKS 1706 4to; l.56, BL Add.
11159)
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• allt lukt hömrum / það var líkt hömrum (AM 363 II 4to) ] líkast sem i hamra sé (l.57, AM
582 4to; l.56, AM 298 I-III 4to; l.57, NKS 1706 4to; l.56, BL Add. 11159)

• til móður sinnar ] í kyn möður sinnar (l.120, AM 582 4to; l.120, NKS 1706 4to)

There are several readings which appear in BL Add. 11159 but not in AM 582
4to, AM 298 I-III 4to and NKS 1706 4to. They may lead one to conclude that
the former is a sister manuscript of the latter three, most likely with a common
antigraph. Examples are given in the section for BL Add. 11159. One example of a
form shared only by AM 582 4to, AM 298 I-III 4to and NKS 1706 4to is as follows
(base text BL Add. 11159):

• stúlku mína ] stúlku mína á vegi (l.39, AM 582 4to)

C

c1

c2

AM 582 4to

AM 298 I-III 4to NKS 1706 4to

BL Add. 11159*

BL Add. 24969

c3

AM 193 d fol. c4

AM 363 II 4to

AM 949 e 4to

c5

Figure 2.5: Stemma for top of C-Group (*= on the complex origins of BL Add. 11159 see the
section for that manuscript).

AM 298 I-III 4to

The three sections that make up this manuscript are in three different hands and
appear to have been put together by Árni Magnússon. The first item, Haralds saga
Hringsbana (AM 298 I), is mentioned in Árni’s list of Torfæus’ library (AM 435 b
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4to, f.28r), but the Illuga saga text (AM 298 III) is first mentioned in Jón Ólafsson’s
catalogue of 1730 (f.17r of AM 456 fol.), giving us a terminus ante quem for the
copying of the text. Also mentioned in Jón Ólafsson’s catalogue is Vermundar
þáttr konungs (ok Upsa), which has since been lost.

The text here is almost identical to that in AM 582 4to. Aside from a couple of
minor lacunae which result from the removal of a square of paper from the bottom
outer edge of f.4, the most marked differences are two short sections of missing
text. These are as follows (base text AM 582 4to):

• Herðir nú svo á seglin að hélt við rifi. Síðan tekur hvert band að slitna. Sjá þeir nú hvergi til
landa, en í rennir á bæði borð ] Herðir nú svo, en í rennir á bæði borð (l.53)

• hafði eignast Grímhilldur að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að Grím-
hilldur mundi því vallda ] hafði eignast Grímhilldur, mundi því vallda (l.119)

The missing text gives clear proof of the relation between AM 298 III 4to and
AM 582 4to, since the excised sections in AM 298 III 4to both correspond to a full
line of text in AM 582 4to. It would seem that the scribe, while copying, on two
occasions accidentally skipped from the end of one line to the start of the next-but-
one line (a type of haplography).

Further similarities between the two texts include the layout (both are written
over 7.5 pages of text) and extremely similar letter forms (see images) which lead to
the conclusion that the same scribe produced both texts. That scribe is thus Grímur
Árnason á Möðruvöllum (1674-1704; see above on AM 582 4to). Since the note by
Jón Vigfússon in AM 582 4to dates that manuscript’s completion to 1692, AM 298
I-III 4to could not have been copied before 1690 and would have been completed
by 1704 at the very latest.

Minor alterations in AM 298 I-III 4to include the following:

• fóstbræðralag ] fóstbræðraskap (l.12)

• blíðan ] glaðan (l.88)

• einginn deyr meir enn einu sinni] einginn meir enn einu sinni (sic) (l.94)

• blíðastur ] glaðastur (l.96)

• æðra ] alldrei (correction) (l.105)

• XV menn ] V menn (l.107)

• í skemmu ] í stofu (l.115)

• þá er hann leiddi til bana] og andaðist (l.159)
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NKS 1706 4to

This manuscript is also a copy of AM 582 4to, but this one was made in Copen-
hagen for Peter Friderich Suhm (a note on the reverse front flyleaf reads ‘Suhms
sml. 15, 4to’). The source is clear from f.48r which bears the title of Illuga saga fol-
lowed by a note reading ‘Er skreven efter No 582 af A: Magnæi Biblioteca’. The
other two texts are copied from the same source (see the similar notes on ff.2r and
27r). Kålund says that the scribe is Jón Jónsson (Kål.KB, 208). He travelled to
Copenhagen in 1773, became a scribe for Suhm and returned to Iceland after nine
years (i.e. c.1782) (ÍÆ, III:187-8). Thus it may be assumed that the manuscript
was written during this period and was passed to Det Kongelige Bibliotek in 1796,
a couple of years prior to Suhm’s death (DBL, XXIII:123). The transcription is
for the most part extremely precise. Abbreviations have been expanded, and in a
couple of cases errors from AM 582 4to have been corrected. Minor alterations
include the following:

• Skjalldarson Dagssonar ] Skjalldarson (l.2)

• Við vísu ] Að vísu (l.21)

• svo hart að hryggurinn gekk í sundur ] svo hann braut sundur hrygginn (l.35)

• ofbyrja verður ] ÷ (l.30)

• Illugi segjist vilja þetta ] Illugi svarar að hann vill þetta (l.77)

• öll skaltu að elldi brenna ofan, en neðan frjósa ] öll skaltu að elldi brenna neðan, en ofan
frjósa (correction) (l.140)

• Tók Illugi vel við henni, og dóttir hennar ] Tók Illugi vel við henni (l.166)

BL Add. 11159

BL Add. 11159 was acquired by the British Library after its sale in 1837 from the
collection of Finnur Magnússon. Where he obtained it is unknown. The only
other text in the manuscript is a defective version of Göngu-Hrólfs saga. The several
hands have not been identified, and the text can be dated with no more accuracy
than the late eighteenth or early nineteenth century on the basis of the scribes’
hands.

The text of Illuga saga contained in this manuscript also presents specific prob-
lems in terms of determining textual provenance. This is because the first half of
the text, up to ‘brá hún björtu saxi’ (l.91), is very close to AM 582 4to and those
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texts derived from it. Following these words (which are the final ones of a folio
side), the text continues on the verso in a different hand and with a text which de-
viates significantly from that in AM 582 4to. We are thus faced with a composite
text which must be traced back to two distinct sources.

With reference to the first half of the text, the features which BL Add. 11159
shares with AM 582 4to and its children have been described above under the entry
for that manuscript. Several idiosyncratic readings are also present:

• drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við henni átti hann einn son, er
Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur ] drottningu er Sigríður hét. Hún var allra
manna fríðastur (l.4)

• fimur ] framur (l.7)

• til Sviða ] til Sviða kalls (l.23)

• berjast í orrustu með þér ] berjast í hernaði með þér (l.25)

• ófrýnn ] óhýrr (l.36)

• “Já”, segir Illugi, “Hilldur mín.” ] “Já”, segir Illugi. Hilldur segir (l.38)

• fá stór áföll ] fá stór sjó og áföll (l.55)

• nær var dauði enn líf ] nær voru að dauði komnir (l.59)

These variants are minor and while it is possible that the first part of BL Add.
11159 stems from AM 582 4to, a couple of points could suggest that it is rather a
sister manuscript. These include the presence of ‘til Sviða kalls og Hilldar’, only
otherwise found in AM 363 II 4to, an older manuscript in the C-Group. The
readings ‘stúlku mína’ without the addition of ‘á vegi’, as well as ‘Hilldur segir’, in
place of ‘Hilldur mín’, seem to be more original than those found in AM 582 4to
and its children.

The second part shows various similarities with the Eastern Subgroup. For
example:

• hugprúðan/hugprýði (appears three times in BL Add. 11159 to describe Illugi, e.g. ‘kvað
öngvan jafn hugprúðan honum fæddan’ (l.107), and also appears in titles and colophons in
ÍB 233 4to, Lbs 2152 8vo, JS 408 8vo and ÍB 131 8vo.

• XIII vaska menn (otherwise only in AM 123 8vo, AM 591 g 4to, Lbs 633 fol., SÁM 6, Lbs
2152 8vo and ÍB 233 4to)

• Álfbrún (as a name for Áli’s queen, is otherwise only found in Lbs 2152 8vo and ÍB 233 4to
and Lbs 2152 8vo)
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• heygður að fornum sið (otherwise only in AM 591 g 4to as ‘heygður hjá drottningu sinni að
fornum sið’ and ÍB 233 4to as ‘heygður að fornum sið hjá sinni fyrra drottningu’)

The closest texts to the second half of BL Add. 11159 in the Eastern Subgroup
are Lbs 2152 8vo and ÍB 233 4to, although neither corresponds on all points. The
explanation seems to be that a common antecedent of the two was the basis for a
set of rímur. These rímur, composed by Einar Steingrímsson in 1766 and found in
Lbs 2169 4to, are clearly the source of the second half of the text in BL Add. 11159.
Some examples of statements found only in the rímur and BL Add. 11159 are given
below:

BL Add. 11159 Lbs 2169 4to
kvað hann óráðvandan óráðvandur alla vega ertu (f.111v, l.20)
þar kvaðst hann alldrei komið hafa, síðan að
hann hafði fæðst, að hann hafði hræddur or-
ðið

ekki hefur nú til borist að ég hræddist, síðan
ég af fljóði fæddist (f.111v, ll.25-6)

En svo verði að segja hverja sögu sem hún
gengur að...

Segja verður söguna hverja, svo sem gengur
(f.112r, l.24)

Hef ég bannað XIII mönnum þréttan hef ég þolla spjóta þarfar slegið
(f.112v, l.21)

þú skalt þó að sárum sundur flakka sundur flaktu af sár (f.114r, l.29)
því sá mun einginn fæddur vera svo þú fáir
hann fundið

en sá mun ekki, seima grér, sinni fæddur af
móður svo fáir þú hann fundið (f.114v, ll.3-
4)

brenni bæði hold og skin af þér að út og annað inn, allt þitt stikni, hold og
skin (f.115v, l.3)

eins og við manninn mælt, að við liðum
strax yfir lög sem land og lentum hjá þes-
sum hellir

eptir þetta, eins og mannsins hugur, flugum
yfir lög og lá og lentum þessum hellir hjá
(f.115v, ll.14-5)

Many more such correspondences exist, despite the fact that the conversion of
a poetic rímur text into prose necessitates a great deal of alteration. It should also be
mentioned that some C-Group features are also found in the mix in the second half
of the text: ‘líktast þær mjög í kyn móður sinnar’ contains a turn of phrase otherwise
only found in the three other texts of the Grímur Árnason Subgroup.

2.6.2 BL Add. 24969
This manuscript was at one point owned by Daði Níelsson (b.1857) as attested
by a note of ownership on f.93v. He is responsible for repairs to the manuscript,
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including the insertion of a new initial leaf which must be a copy of the original
title page. That title page gives details about the scribe, a Gísli Bjarnason (1703-
1773) (ÍÆ, II:43). It is stated that he began to write the book at Kalmannstunga in
Borgarfjörður in 1730, which would have been shortly after he finished his educa-
tion and left Skálholt. Several of the texts in the manuscript have colophons which
include a date of completion. These run from 1731 to 1734 but do not appear in
chronological order in the manuscript, thus the different sections have come to be
rearranged at some point. Since the Illuga saga text has no date in the colophon,
only a rough dating of 1730 to 1735 can be given.

BL Add. 24969 is clearly a C-Group text. It contains most of the general fea-
tures already mentioned which appear in texts of that group. Within the C-Group,
there are a couple of readings which link it more closely to the Grímur Árnason
subgroup. These are the following:

• ‘frama og frægðar’: only appears in BL Add. 24969 and the Grímur Árnason subgroup, while
other C-Group manuscripts normally have ‘fjár og frama’ and non-C-Group manuscripts
have ‘fjár og frægðar’.

• ‘öll skaltu að elldi brenna ofan, en neðan frjósa’ (it is only in BL Add. 24969 and the Grímur
Árnason subgroup manuscripts that this inverse reading (instead of to burn from below and
freeze from above) is found.

It nevertheless does not contain any of the other distinctive readings of that
subgroup as listed above. The conclusion must be that BL Add. 24969 and the
Grímur Árnason subgroup share a common ancestor. BL Add. 24969 cannot itself
be the ancestor of any other texts, since there are several omissions of material
which is otherwise present in all textual versions. For example (base text AM 193
d fol.):

• hún var mjög fjölkunnug og hin mesta galldraskessa ] hún var mjög fjölkunnug

• og gengu skipið mjög mikið ] ÷

• eyrun féllu um vangana ] ÷

• Illugi kvað það nogur lengi verið hafa ] ÷
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2.6.3 AM 157 h fol. and AM 193 d fol.
These two manuscripts will be discussed together since an earlier codicological unit
which they were part of can be reconstructed on the basis of notes found in AM
435 b 4to (f.7v-8r) (Kålund, 1909, 75). The latter manuscript is Árni Magnússon’s
catalogue of Thormod Torfæus’ library. The collection came into Árni’s possession
after Torfæus’ death in 1819, and it may be that at that time it was divided up and
took the form which it has today. A break was made between the present f.23v
of AM 157 h fol. (which contains the start of Illuga saga) and f.2r of AM 193 d
fol. (which contains the continuation). The start of the text in AM 157 h fol. was
crossed out, but first copied onto a leaf, now f.1v, which was attached at the front
of AM 193 d fol. The original end of the text is missing, also having been replaced
with a copy, now f.4r.

The manuscript must have been produced before 1685, since in that year it is
mentioned in a letter written by the priest Torfi Jónsson (1617-89) (ÍÆ, V:27). The
letter is preserved as f.24v of AM 285 b fol. IV. In the letter Torfi describes how
he has acquired a manuscript for Torfæus, and the contents are exactly the same
as those we find listed in the catalogue of Torfæus’ library (Már Jónsson, 2012,
63). The scribe, according to Árni Magnússon, was Páll Sveinsson. In spite of the
fact that Árni seems to have mixed up the hands of Páll Sveinsson and Kolbeinn
Hannesson on more than one occasion, Jónas Kristjánsson has studied the dubious
cases and confirms that AM 157 h fol. and AM 193 d fol. are indeed Páll Sveinsson’s
work (1952, xiii-xv). Only one Páll Sveinsson from the mid-seventeenth century is
on record, and he was born in 1650 (ÍÆ, IV:141).13 Assuming that he is the scribe
in question, this would make it unlikely that the manuscript was copied prior to
1665.

The text present in these manuscripts is a clear C-Group text and thus the
oldest of its type. It bears none of the distinctive features of either of the sub-
groups, neither the Grímur Árnason Subgroup nor the North-Western Subgroup.
Its closest relation within the group is thus AM 363 II 4to (they share ‘fjár og frama’
along with the North-Western Subgroup), but the relationship is not very close and
both contain significant idiosyncrasies. The relationship must be one of shared an-
cestry.

Examples of the omission of material, which is otherwise present in all other
13The name is not extremely common. In Árni Magnússon and Páll Vídalín’s Jarðabók from 1703

there is only one person with that name, living at Skrauthólar in Kjósarsýsla (1913-43, III:352), and
he is one and the same as the Páll Sveinsson born in 1650. He is also mentioned in the 1703 census
(Þorsteinn Þorsteinsson, 1924-47, 35).
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manuscripts, and unique variant readings are as follows (base text AM 203 fol.):

• lyginn og lymskur að öllu ] lyginn og lymskur, og lagði jafnan illt til (l.14)

• að hælarnir komu framan á bringuna ] að hælarnir skullu fram á bringuna (l.33)

• pálinn sem vísaði þér á ] pálinn sem þú áttir að sækja (l.39)

• að hausti ] nú sem haust á tók (l.51)

• tekur nú hvert band að slitna ] og tók reiði að slitna (l.53)

• og fá nú stór áföll. Lá við skipbroti. Flestir voru þá moðir ] ÷ (l.56)

• að þrotum komnir af erfiði ] að lotum komnir af erfiði (l.58)

• svo svört að ] svo kolsvört að (l.80)

• yrði að standa ] skylldi standa sem mælt væri (l.142)

• hleypur Illugi þá upp og tekur sverð sitt og höggur til þessara skessna ] Illugi stendur nú upp
og ræðst á móti skessunum (l.146)

• hverju þetta gegndi um líflát hans ] hverju sætti um líflát hans (l.157)

• lætur Sigurður erfi drekka og býður til hinum beztu mönnum er voru í hans ríki ] lætur
Sigurður höfðingja samankalla að drekka erfi eptir hann (l.163)

2.6.4 AM 363 II 4to
The second text of Illuga saga contained in AM 363 I-III is in Árni Magnússon’s
hand. The preceding item (the other text of Illuga saga, AM 363 I 4to) and the
following (a text of Gautreks saga, AM 363 III 4to) are written in a different hand
and it may be assumed that the text of Illuga saga was inserted between the two
for the sake of comparison, presumably by Árni Magnússon. A clue to a previ-
ous location of this second section is provided by its pagination from 545-566 (not
present in the first or third sections). A quire signature, ‘Nn’, also appears in the
bottom margin of f.9r. On the basis of this evidence, it is clear that at a previous
time the text appeared after that of Hálfdanar saga Brönufóstra currently found in
AM 294 4to (where the pagination runs from 361-544, and quire numbering from
‘Aa’ to ‘Mm’. The scribal hand of AM 294 4to is, however, different, i.e. not Árni
Magnússon’s, and as yet no further sections of this previously-existing codex (i.e.
those paginated from 1-361) have been located.

On f.14v the beginning of a Latin translation of Illuga saga is barely visible,
having been scribbled out. A Latin translation of a short section of Illuga saga
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was included in Thomas Bartholin’s Antiquitatum danicarum de causis contemptae
a Danis adhuc gentilibus mortis (1689, I:7-8). Since that is the only known Latin
translation of any part of Illuga saga, and since we know that Árni Magnússon
worked preparing and translating Old Norse texts for Bartholin for use in his work,
we may guess that this text was produced between 1684 (when Árni Magnússon
started working for Bartholin) and 1689 (when the work was published).

The source of this manuscript is unknown, but, as Már Jónsson has pointed out
(2012, 58), Bartholin and Árni made significant use of Peder Resen’s manuscript
collection. That personal library was lost when, having been donated to the univer-
sity after Resen’s death, it succumbed to the great fire which ravaged Copenhagen
in 1728. Fortunately, however, a catalogue of its contents was made in 1685 (Stefán
Karlsson, 1970), and a paper manuscript containing Illuga saga could be tentatively
singled out as a possible source of the text in AM 363 II 4to.

AM 363 II 4to is clearly a C-Group text. It is, however, along with its child
AM 949 e 4to, the only manuscript to mention that Sigríður, Hringur’s wife is both
‘dóttir Vilhjálms kongs úr Valland’ (A- and B-Group) as well as ‘kvenna fríðust’ (C-
Group). It is possible that Árni added the detail about Vilhjálmur, having seen it in
another text. Alternatively, we may see this as a sign that the text here preserved
maintains a reading from when the B-Group shifted into the C-Group.

Within the C-Group there are signs that AM 363 II 4to is close to, although
not part of, the North-Western Subgroup. The reasons for this are as follows:

• ‘hinumegin’ instead of ‘öðrumegin’ is used to describe the location of Gríður’s cave (only one
other unconnected manuscript of the A-Group, SÁM 6, also has this reading, presumably
by convergence).

• AM 363 II 4to, AM 949 e 4to and the North-Western Subgroup are all missing the following
text: ‘viljir þú eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs’.

• AM 363 II 4to, AM 949 e 4to and the North-Western Subgroup are the only manuscripts
to use the first person pronoun in ‘nær ég hafði fengið (náms)alldur og vizku’ (all other
manuscripts use ‘hún’)

• ‘og höfum verið hér síðan’ or some variant of this phrase is only present in these manuscripts.

• AM 363 II 4to, AM 949 e 4to and BL Add. 4859 (the oldest manuscript of the North-
Western Group) are three of the few manuscripts which contain chapter divisions. Although
the chapter divisions are not completely identical, all three start a new chapter at ‘það bar til
tíðinda eina nótt...’, a division not present anywhere else.

On the basis of this, as well as the fact that both sides have their own variant
readings, we may state that AM 363 II 4to and the North Western Group share a

93



common ancestor. On the AM 363 II 4to side there is one direct descendant (see
below on AM 949 a-g 4to). Common readings unique to these two manuscripts
are as follows (base text AM 193 d fol.):

• ÷ ] Það er upphaf þessarar saga að (l.1)

• vitur maður og vinsæll ] vís og vinsæll (l.4)

• lyginn og lymskur ] lymskur og undirförull (l.14)

• margan menn illa leikið ] marga menn illa leikið en suma drepið (l.29)

• síðdags ] seint á degi (l.30)

• til Orkneyja og Skotlands ] til Ungaria og Skotlands (l.50)

• herðir svo á seglið að hélt við rif (BL Add. 24969) ] herðir svo á að segl þeirra rifna (l.53)

• hvert band að slitna (BL Add. 24969) ] hvert tog að slitna (l.54)

• með sterkum böndum ] með sterkum togum (l.55)

• öngvan elld í skipinu ] öngvan elld að verma sig við (l.60)

• festir bát sinn ] bindur bát sinn (l.67)

• úr hennar vitum ] úr nösum hennar og munni (l.70)

• horinn ] hordingull (l.71)

• mikinn ástarþokka til hennar ] mikinn kærleika til hennar (l.79)

• ÷ ] það er fyrst (l.80)

• mundi þola þér að þú blygðaðir ] mundi líða þér að blygða (l.94)

• mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því hef ég hingað farið ] eigi hræðist ég það því ég
hef átt þá til þess, hingað að fara að deyja (l.95)

• ÷ ] grípur í hár honum (l.99)

• ÷ ] og hóf hún svo mál sitt (l.112)

• vel að sér ] vel að sér gjör (l.113)

• barst þá lítt af ] harmaði hana mjög (l.117)

• lætur Sigurður höfðingja samankalla að drekka erfi eptir hann ] lætur Sigurður drekka erfi
eptir föður sinn og bauð til öllum höfðingjum. Var þar dýrlig veizla (l.164)

• ÷ ] og undu vel sínu ráði (l.171)
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2.6.5 AM 949 a-g 4to
This manuscript is an extremely close copy of AM 363 II 4to (‘363 II’ appears in
the top right-hand corner of f.1r alongside the text. It came into the Arnamagnæan
collection, according to Kålund (1889-94, II:276), in 1883 along with a number of
other documents which had previously belonged to Det kongelige nordiske Old-
skriftsselskab. That society had sent out a call to ‘safna...skýrslur um sérhvað það,
sem lýsir mentun, hugarfari, háttalagi og öllu ásigkomulagi manna á liðnum öldum
(‘to collect...records of any kind which shed light on the culture, mentality, prac-
tices or state of men in times past’) (Anonymous, 1846, 39). This text is mentioned
in an update on recent acquisitions found in the same journal from 1847 (Anonym-
ous, 1847, 156). Thus we may assume that it was copied in Copenhagen between
1846-48. The scribe is unknown.

There are a couple of points where this manuscript diverges from its exem-
plar, AM 363 II 4to. With the exception of the first, they all appear to be simple
misreadings:

• galldrasyrpa ] gölldriða (l.28, perhaps influenced by a marginal addition in AM 363 II 4to
which reads ‘aulldrida’)

• óhýrligur ] óséligur (l.37)

• fannstu nokkuð stúlku mína ] sástu nokkuð stúlku mína (l.39)

• brýrnar hafði hún svartar ] brýrnar hafði hann svartar (sic) (l.72)

• sannyrði ] sannindi (l.76)

• eigi hæla eða mig lofa ] eigi hæla eða mjög lofa (l.84)

• harmaði hann mjög. Ég var í skemmu ] harmaði hann mjög og var í skemmu (sic) (l.117)

2.6.6 The North-Western Subgroup
BL Add. 4859

As stated on the title page on f.1r, this manuscript was written by Jón Þórðarson
between 1693 and 1697. The texts appear still to be in their original order, so al-
though Illuga saga itself is not dated, on the basis of the dating of surrounding texts
it can be deduced that it was written in 1694.

This manuscript was originally part of Magnús Jónsson (hinn digri) í Vigur’s
collection. On Magnús’s death in 1702 his library passed to his son-in-law Páll
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Vídalín. A list of the library at that time is contained in BL Add. 11245, where this
manuscript is referred to as Nr. 8 Fol. On Páll Vídalín’s death in 1727, the library
passed to his own son-in-law, Bjarni Halldórsson. It is referred to as Nr. 77 fol. in
another catalogue, this time of Bjarni’s library, contained in NKS 1852 4to. Bjarni
died in January 1773, a short time after Joseph Banks had returned from his 1772
tour of Iceland. Banks had asked Ólafur Stefánsson to procure books for him and
thus the manuscript was purchased from Bjarni Halldórsson’s estate and came into
Bank’s possession at some point between 1773-77 (Jón Þorkelsson, 1892, 202-4).

There are a number of readings which link this manuscript to a group of eight
others (which I designate the North-Western Subgroup). These readings are as fol-
lows (base readings are taken from Papp 4to nr. 21 and AM 582 4to, as examples
of a typical B-group manuscript and a typical non-North-Western C-group manu-
script):

• ölldriða/galldrakona ] seiðkona (l.28, BL Add. 4859 etc.)

• Hilldur ] þess (það/þetta) er getið að Hilldur (l.29, BL Add. 4859 etc.)

• bar flagð þetta ] berandi þetta flagð (l.35, BL Add. 4859 etc.)

• skipbroti ] skiptjóni (l.56, BL Add. 4859 etc.)

• voru þá móðir/eru þá flestir uppgefnir ] (og) mæðast þá flestir (l.56, BL Add. 4859 etc.)

• lýsingum ] brúðkaups (l.86, BL Add. 4859 etc.)

• Álfrún ] Álfreim (l.111, BL Add. 4859 etc.)

• austurríki ] austurvegi (l.114, BL Add. 4859 etc.)

• ÷ ] höfum hér síðan dvalið (also ‘dvalist síðan’/‘verið síðan’) (l.145, BL Add. 4859 etc.)

• ÷ ] og var dauður (l.159, BL Add. 4859 etc.) (not present in BL Add. 11109 and Lbs 1572
4to)

• Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu ] Hilldi tröllkonudóttur (l.160, BL Add. 4859 etc.)

• ÷ ] og var hann því/síðan Gríðarfóstri kallaður (l.170, BL Add. 4859 etc.)

• Sigurður (kongur) bað hennar sér til handa ] Sigurði kongi féll Signý vel í géð og þótti vera
hinn mesti kvennskörungur og þar með hin fegursta og biður hann hennar sér til handa
(l.170, BL Add. 4859 etc.) (‘kvenn-‘ og ‘og þar með hin fegursta’ missing in BL Add. 11109
and Lbs 1572 4to, ‘mær’ added in Rask 35)

• þessi Illugi varð síðan/eptir dauða Hilldar varð Illugi ] en eptir andlát Hilldar gjörist Illugi
(l.177, BL Add. 4859 etc.)
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Of this group of manuscripts BL Add. 4859 is the oldest and contains little in the
way of significant variants not witnessed by the others. Nevertheless, it is unlikely
that BL Add. 4859 is the direct source of any of the other manuscripts in the group.
This is because there is one omission in BL Add. 4859 which is otherwise present
in all of the later texts. That is:

• gjörðu á hvorutveggja löndunum stórar upprásir ] gjörðu þar upprásir (l.50, BL Add. 4859)

A possible explanation is that BL Add. 4859 is a very close copy of the text
which is the direct ancestor of all of the others in the group.

c5

BL Add. 4859 c6

Rask 35

Lbs 4816 4to

Lbs 714 4to

BL Add. 11109

Lbs 1572 4to

Rask 30 Lbs 152 4to

Lbs 381 fol.

Figure 2.6: Stemma for the North-Western Subgroup
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Figure 2.7: North-Western Subgroup Manuscripts [A=Vigur on Ísafjarðardjúp (BL Add. 4859),
B=Dagverðanes in Búðardalur (Rask 35?), C=Þóroddsstaðir on Hrútafjörður (BL Add. 11109?),
D=Stokkahlaðir on Eyjafjörður (Lbs 1572 4to), E=Holt on Önundarfjörður (Rask 30), F=Fell on
Kollafjörður (Lbs 152 4to), G=Stóra-Ásgeirsá in Víðidalur (BL Add. 11109?, Lbs 381 fol.)]

Rask 35

The scribe of this manuscript is unidentified. A date, the 21st February 1743, has
been noted on f.24v at the end of the text which immediately precedes Illuga saga.
Since that text is in the same hand it can be assumed that the Illuga saga text was pro-
duced at roughly the same time. A number of names are written on blank leaves
in the manuscript (f.24v and 65v, ‘Einarr Magnússon’, ‘Bæring Bjarnarson’, ‘Jón
Halldórsson’, ‘Guðmundur Jónsson’). ‘Bæring Bjarnarson’ appears on both of these
leaves and since it it a fairly uncommon name it is tempting to identify him with
one of two related men of that name from Dagverðanes in Dalasýsla (dates either
1724-93 or 1777-1853), but this must remain speculation. It is unknown how the
manuscript came into Rask’s possession (a large part of his library was, however,
gathered during his trip to Iceland in 1813-15 (Kålund, 1889-94, II:ix)). On his
death his library was sorted and catalogued by Finnur Magnússon and Christian
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Rasmus and this item, among others, was transferred to the Arnamagnæan Collec-
tion (Rask, 2002, 235).

This manuscript shares the common features of the other North-Western Sub-
group manuscripts as related above, but also shares a number of features with a
further subdivision. Rask 35, Lbs 4816 4to, Lbs 714 4to, BL Add. 11109 and Lbs
1572 4to all share the following readings which stand witness to their close rela-
tionship (base text BL Add. 4859):

• VIII daga ] IX daga (l.57, Rask 35; l.3, Lbs 714 4to)

• er nú mál að sofa, og sof í náðum ] er nú mál að sofa í náðum (l.104, Rask 35; l.49, Lbs 714
4to) (variant ‘er þér mál að sofa að sinni’ (l.100, BL Add. 11109; l.99, Lbs 1572 4to))

• með þessum hæti drepið ] með þessu saxi drepið (l.111, Rask 35; l.56, Lbs 714 4to)

• til nýlunda ] til tíðinda (l.122, Rask 35; l.68, Lbs 714 4to)

• því hana sótti mikil ergi ] ÷ (l.126, Rask 35; l.71, Lbs 714 4to)

• og alla vega þig í sundur höggva, en þó skalltu alldrei dáið geta ] ÷ (l.135, Rask 35; l.81, Lbs
714 4to)

• XI vetur ] IX vetur (l.152, Rask 35; l.97, Lbs 714 4to)

In addition to these readings, Rask 35 has a number of readings in common
with Lbs 4816 4to. These readings are not shared with Lbs 714 4to, BL Add. 11109
and Lbs 1572 4to, and since those manuscripts share further variant readings not
present in Rask 35 and Lbs 4816 4to (see below), it is fair to assume that these ma-
nuscripts can be divided into two branches which share a common ancestor (instead
of one subgroup deriving from the other).

Since Lbs 4816 4to is younger than Rask 35 and its variant readings are both
more profuse than those in the latter manuscript and diverge more markedly from
other texts of Illuga saga (see below), it can be concluded that it is either a child
(or, more likely due to the extent of the variants, grandchild) of that manuscript.
The common readings shared by Rask 35 and Lbs 4816 4to are as follows (with BL
Add. 4859 as the base text):

• vann hann jafnan ] vann hann jafnan sigur af þeim (l.11, Rask 35; l.11, Lbs 4816 4to)

• nú tal sitt ] nú talið um sinn (l.23, Rask 35; l.23, Lbs 4816 4to)

• ÷ ] en Illugi kiknaði ekki að helldur (l.33, Rask 35; l.34, Lbs 4816 4to)

• gekk síðan á land upp í hellirinn ] gekk á land. Síðan gengur hann að þessum stóran hellir
og inn í hann ( l.69, Rask 35; l.69, Lbs 4816 4to)
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• svo er nefið a þér mikit ] svo er og líka nefið a þér mikit og ljótt (l.82, Rask 35; l.82, Lbs 4816
4to)

• í sæmd og sælu setið ] í sæmd setið og sællífi (l.130, Rask 35; l.131, Lbs 4816 4to)

• skal fella mikla ást til hennar ] skal fella ástarhug til hennar (l.133, Rask 35; l.134, Lbs 4816
4to)

• ÷ ] sem er landspartur af Danmörku (l.169, Rask 35; l.169, Lbs 4816 4to)

• ÷ ] og var þar fagnaðarfundur (l.170, Rask 35; l.171, Lbs 4816 4to)

Lbs 4816 4to

This manuscript is mostly written in one hand, but the scribe has not been iden-
tified. Ff.2-4 are in a different hand, presumably a later repair, which has been
identified as that of Halldór Guðmundsson from Suðurríki in Mýrar (1791-1870).
This identification can be made on the basis of comparison with an extremely sim-
ilar repair performed on Lbs 3627 4to, in which manuscript we also find a signed
note by Halldór claiming responsibility for the repair work. The hand of the main
scribe appears to be either late eighteenth century or early nineteenth but cannot
be dated any more precisely. Since the antigraph is dated to the 1740s, a generous
estimate would locate this manuscript’s production between 1750 and 1825. It was
sold to Landsbókasafn in 1977 from Fornbókaversluninn Klausturhólar.

As discussed above, this manuscript shares a number of features in common
with Rask 35 which make it likely that it is a descendant of that manuscript. There
are, however, a number of differences between the two. Where Rask 35 and Lbs
4816 4to diverge, the former always contains the more original reading thus sug-
gesting a direct path of descent (rather than branches off a common source). The
quantity of variant readings may suggest, however, that there was at least one in-
termediate stage between Rask 35 and Lbs 4816 4to. The variant readings are as
follows (with the readings in Rask 35 given as the base):

• kongshöll ] kongshöll í koti sínu (l.7)

• mælti ] spurði hann svo mælandi (l.39)

• stórar upprásir ] stóran hervíkingskap (l.52)

• ofurfjár ] ógrynni fjár (l.53)

• landa, en inn rennur á bæði borð. Tók nú skipið stórum að leka svo allir ] landa. Gekk nú
unnum sjór á skipið svo að allir (l.56)
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• síðan rak þá upp ] loksins rak þá upp (l.59)

• blygðaðir dóttur mína ] blekktir dóttur mína (l.95)

• og þú munt hlýða vilja ] ÷ (l.113)

• og trúðu því allir ] og meintu það allir (l.124)

• eitur að drekka, og fékk hann svo bana ] eiturdrykk af hverjum hann fékk bana (l.127)

• illskaðist ] trylldist (l.128)

• þessum skessum ] þessum ósköpum (l.152)

Lbs 714 4to

This manuscript came to Landsbóksafn in 1893 along with other manuscripts which
had previously been part of Eggert Briem’s collection. The scribe is unidentified
and there are no obvious clues as to its date. Páll Eggert Ólason attached a date of
1780 to it in the Landsbókasafn catalogue but gives no explanation and the hand,
from outward appearance, could easily be from the first half of the eighteenth cen-
tury. The text of Illuga saga in this manuscript is fragmentary and accompanied
by Kjalnesinga saga and Jökuls þáttr Búasonar. Johanna Arina Huberta Posthumus’
edition of the latter texts provides little help in placing this manuscript in a tradi-
tion as she did not make use of any Landsbókasafn manuscripts (1911). A cursory
view suggests a similarity between the texts found here and those found in several
late-seventeenth-century manuscripts (AM 165 II m fol., AM 551 b 4to, AM 559 g
4to, AM 582 4to), but nothing more decisive can be said of this matter until further
study has been carried out.

Lbs 714 4to is clearly a B-Group manuscript of the North-Western Subgroup,
containing a number of the characteristic features of those texts which have been
discussed already. Within those groupings, it also shares a number of readings with
Rask 35, Lbs 4816 4to, BL Add. 11109 and Lbs 1572 4to (see the entry for Rask
35). Further variant readings shared only by Rask 35 and Lbs 4816 4to show that
that those two manuscripts are one of two branches stemming from a common
ancestor, with Lbs 714 4to on the second branch. Variant readings not present in
Rask 35 and Lbs 4816 4to, but found in Lbs 714 4to, along with BL Add. 11109
and Lbs 1572 4to are as follows (base readings from BL Add. 4859):

• sem hun kunni hráðast ] sem hún kunni bráðast (l.52, Lbs 714 4to ; l.103, BL Add. 11109;
l.102, Lbs 1572 4to)
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• fast að elldast ] frekt að elldast (l.70, Lbs 714 4to; l.121, BL Add. 11109; l.120, Lbs 1572 4to)

• í sæmd og sælu setið ] í sælu og sóma setið (l.76, Lbs 714 4to; l.127, BL Add. 11109; l.126,
Lbs 1572 4to (damaged))

In addition to these variants, BL Add. 11109 and Lbs 1572 4to share a number
of further variants (as well as omissions) which determines that they are descended
from Lbs 714 4to, rather than being sister manuscripts (see below).

BL Add. 11109

There are several different hands in this manuscript. It is possible that the differ-
ent sections were produced at different times and subsequently brought together.
The section which contains Illuga saga is recognisably written by Tómas Tómas-
son (1756-1811) (ÍÆ, V:18-9). He is also responsible for certain pages found in
Lbs 1572 4to (see below) and the text of Illuga saga in Lbs 381 fol. Thus, on the
basis of the scribe we can date this manuscript to between 1770 and 1811. Fol-
lowing Tómas Tómasson’s death several texts contained in manuscripts from his
collection appear, in similar combinations and with similar variants, in manuscripts
copied by Þorsteinn Gíslason á Stokkuhlöðum. For this reason we may suspect that
Þorsteinn either borrowed or became the subsequent owner of some of Tómas’s
manuscripts. Shortly thereafter, however, they were acquired by Finnur Magnús-
son, who in turn sold them to the British Library in 1837 (as recorded on f.1r),
where they now reside.

As discussed above, BL Add. 11109 shares a number of features in common
with a group of manuscripts including Rask 35 and Lbs 714 4to, but seems to be
descended from the latter. One strong indication of this dependency is the fact
that there are no chapter divisions in Lbs 714 4to, while in BL Add. 11109 and Lbs
1572 4to there are. While this might seem to lead to the contrary conclusion, the
fact that the chapter divisions in BL Add. 11109 and Lbs 1572 4to are completely
distinct from those found in any of the other North-Western-manuscripts suggests
that they have been added to a version of the text from which the previous, more ca-
nonical, chapter divisions had been omitted. A comparison of the chapter divisions
in BL Add. 4859 and BL Add. 11109 is as follows:
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Chapter BL Add. 4859 BL Add. 11109
1 Sá kongur réð fyrir Danmörku... Hringur hefur kongur heitið...
2 Einn tíma bað Sigurður... Björn hét ráðgjafi kongs...
3 Kongur sá réð fyrir Álfheimum... En um morguninn kveður Illugi...
4 Það bar til tíðinda eina nótt... Hinumegin fjarðarins var hellir...
5 - Kongur sá réð fyrir Álfheimum...

It seems not unlikely that there is an intervening step between Lbs 714 4to and
its two descendants, BL Add. 11109 and Lbs 1572 4to, which has since been lost.
This step may be hypothesised on the basis of the number of distinct readings and
new chapter structure. The readings which the two latter manuscripts share are as
follows (base text Lbs 714 4to):

• lukt hömrum ] lukt hömrum stórum (l.56, BL Add. 11109; l.56, Lbs 1572 4to )

• svo hár og breiður ] svo hár og víður (l.78, BL Add. 11109; l.77, Lbs 1572 4to)

• hafa svo fyrirætlað ] hafa fyrirráðið (l.94, BL Add. 11109; l.93, Lbs 1572 4to)

• fimmtu hverja nótt ] fjórðu hverju nótt (l.120, BL Add. 11109; l.119, Lbs 1572 4to)

• heygður hjá drottningu sinni ] heygður hjá móður minni (l.124, BL Add. 11109; l.123, Lbs
1572 4to)

• skilldi Signý þar við þau ] skilldi Signý með þau með blíðu (l.148, BL Add. 11109; l.147, Lbs
1572 4to)

• Björn kendi Hilldi það óveður og kvaðst Illuga hafa sótt hana í helli og segir Björn að hún
sé hin mesta tröllkona ] mikit fannst mönnum um fríðleika Hilldi nema Birni. Kvað hann
hana mesta tröllkona (l.150, BL Add. 11109; l.149, Lbs 1572 4to)

• Sigurður bað Björn þegja og villdi hann því eigi trúa ] og villdi því eigi trúa að hún konung-
borin væri (l.151, BL Add. 11109; l.150, Lbs 1572 4to)

Lbs 1572 4to

This manuscript was mostly written, as attested in signed colophons, by Þorsteinn
Gíslason (1776-1883) from Stokkahlaðir (á Stokkuhlöðum), just south of Akureyri
(ÍÆ, V:203). He gives the date of the text of Illuga saga as 1818, also in a colophon.
Several leaves (not those of Illuga saga) are in the hand of Tómas Tómasson. Since
the latter died in 1811, it would seem that Þorsteinn took preexisting material writ-
ten by Tómas and copied it out. It is most likely that the majority of that source
material was in poor condition, since only a handful of these earlier leaves remain
included in the manuscript.
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The text found in this manuscript is almost identical to that in BL Add. 11109
(see above for the shared variant readings), and is most likely a direct copy of it. A
couple of variant readings, otherwise unattested, are present. They are as follows
(base text BL Add. 11109):

• dimmt mjög af nótt ] dimmt. Snýr af nótt (l.31)

• þú villt skammar ] þú ætlar skammar (l.97)

Rask 30

This manuscript is composed of several parts which appear to have been produced
separately. The Illuga saga text can be grouped with the last four texts, since all
are written in the same hand and have a similar layout. The final three texts were
clearly produced as a unit (the breaks between texts appear mid-page), while the im-
mediately preceding text, Flóamanna saga, is written on separate quires although,
as stated, by the same scribe. A date appears at the end of Flóamanna saga (5th
December 1800, f.182r) which can give us a rough idea of when the Illuga saga text
was written. A note written on the folio of the front flyleaf states that the manu-
script was bought ‘í Holti í Ønundarfirdi þann 17da Augusti 1811 af Þorvalldi Böd-
varsyne’ (‘at Holt on Önundarfjörður on the 17th of August 1811 from Þorvalldur
Böðvarsyni’). This would appear to be when Rask acquired the manuscript. It then
passed from his collection to the Arnamagnæan after his death in 1833.

The text is extremely close to that found in BL Add. 4859 except for a short
passage at the end. As already discussed, none of the manuscripts whose texts bear
a close resemblance to that found in BL Add. 4859 can be descended from it. For
this reason it must be assumed that Rask 30 is a copy of either the antigraph of
BL Add. 4859 or of a very close sister manuscript. It may also be guessed that the
source of Rask 30’s text was somewhat damaged at the end (at least at the time of
copying), leading to the variants found in the passage mentioned. Moreover, since
Rask 30 shares none of the distinctive variants found in Rask 35 or Lbs 152 4to, it
is assumed that it represents a distinct branch.

The deviating passage reads as follows (with the corresponding passage in BL
Add. 4859):

• Nú að endaðri þessari sögu komu VII skessur í hellirinn með ógurligum og biturligum
skálmum og sóttu að Gríði alla vega [...] Hafði Illugi með sér elldinn, og skilldi Signý við
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þau. Nú rær Illugi með eldinn til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og létu sér nú hitna.
(l.147, BL Add. 4859)

• Nú að endaðri þessari sögu komu þær VII systur í hellirinn, hinar mestu skessur með ogurligum
skálmum og biturligum, og sóttu að Gríði alla vega [...] Hafði Illugi með sér elldinn til manna
sinna, og skilldi Signý þar við þau. Nú rær Illugi með eldinn yfir fjörðinn, og urðu hans menn
honum fegnir og létu sér nú hitna. (l.148, Rask 30)

Other minor variants are as follows:

• horinn hékk ofan yfir munninn (l.70) ] horn eitt hékk ofan yfir munninn (l.71)

• sótt hana í hellir (l.155) ] sótt hana í tröllshellir (l.157)

• bugarð skammt frá (l.164) ] búgarð eigi langt, skammt, frá (l.166)

Lbs 152 4to

A title page at the front of this manuscript explains that the texts contained herein
were ‘samanskrifaðar í eitt, af síra H[alldóri] J[akobssyni] sýslumanni Strandasýslu’
(‘copied together in one place by Halldór Jakobsson, the sheriff in Strandir-district’).
No date is given, although Halldór Jakobsson was only sheriff in Strandir between
1757 and 1788 (after which he was fired, see ÍÆ, II:257-8). One of the other texts
in the manuscript, the Rímur af Úlfari sterka, is clearly a copy of the printed edition
which was published on Hrappsey in 1775 (see for example the layout of the colo-
phon). Thus this manuscript is most likely to have been produced at some point
between 1775 and 1788.

There are a number of shared readings in Lbs 152 4to and Lbs 381 fol. which
testify to a very close relationship. Since the latter manuscript was produced some
twenty years after the former, Lbs 152 4to is most likely to be the parent. Further
proof of this relationship is provided by the fact that Halldór Jakobsson lived at the
end of his life at Víðidalstunga, a short distance from where Lbs 381 fol. is known
to have been produced. Examples of the common readings are as follows (the base
text used is BL Add. 4859):

• Illugi og Björn með kongssyni (l.49) ] Björn og Illugi með kongssyni (l.49, Lbs 152 4to; l.49,
Lbs 381 fol.)

• var þeim þá svo kalt að þeim þótti bani sinn víss (l.60) ] var þeim svo kalt að þótti bani víss
(l.59, Lbs 152 4to; l.59, Lbs 381 fol.)
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• skal ég ráða yfir höfði þínu (l.63) ] skaltu láta mig ráða á höfði þínu (l.62, Lbs 152 4to; l.62,
Lbs 381 fol.)

• gjörir honum öngvan blíðuleik (l.89) ] gjörir honum öngva blíðu (l.88, Lbs 152 4to; l.88, Lbs
381 fol.)

• þú hugðir að ég mundi þola þér að þú blygðaðir (l.93) ] þú þenktir að ég mundi þola þér að
þú smánaðar (l.92, Lbs 152 4to; l.92, Lbs 381 fol.)

• reiðir saxið að höfði honum og mælti (l.99) ] og mælti (l.98, Lbs 152 4to; l.98, Lbs 381 fol.)

• mundi þessu vallda (l.122) ] mundi slíku vallda (l.121, Lbs 152 4to; l.121, Lbs 381 fol.)

• af hjáhvílum hans (l.123) ] af hjáhvílum (l.122, Lbs 152 4to; l.122, Lbs 381 fol.)

• þú hverfir burtu og byggir hellir og verðir mesta tröllkona (l.129) ] þú skalt hverfa í burt og
byggja hellir og verða mesta tröllkona (l.128, Lbs 152 4to; l.128, Lbs 381 fol.)

• og vil ég nú, Illugi, gipta þér hana (l.145) ] og vil ég þú, Illugi, eigir hana (l.144, Lbs 152 4to;
l.144, Lbs 381 fol.)

Lbs 381 fol.

A title page at the front of this manuscript (f.1r) explains that the texts contained
herein were ‘uppskrifaðar að Stóra Ásgeirsá í Víðidal af Tómasi Tómassyni Histor:
Patriæ stud: anno Domini MDCCXC’ (‘copied at Stóra-Ásgeirsá in Víðidalur by
Tómas Tómasson, student of national history, in the year 1790’). This is the same
Tómas Tómasson (1756-1811) who is discussed above in the sections on BL Add.
11109 and Lbs 1572 4to (the source of these texts is, nevertheless, distinct). Des-
pite the assertion of the year 1790, most of the texts have dates mentioned in their
colophons, and these run up to 1805. The Illuga saga text was written in 1803.
Little is known of the manuscript after its production until it was donated by Be-
nedikt Sigfússon from Bakki in Vatnsdalur (a short way from Stóra-Ásgeirsá) to
Landsbókasafn in 1923.

As discussed above, the texts of Lbs 381 fol. and Lbs 152 4to are almost identical,
but the chronology suggests that the former is a copy of the latter. Minor diver-
gences in Lbs 381 fol. support the conclusion that it is a direct copy of Lbs 152 4to.
Examples are as follows:

• með sterkum böndum (l.56, Lbs 152 4to) ] nýjum sterkum böndum (l.73, Lbs 381 fol.) : the
reading in Lbs 152 4to is more original, appearing in many other manuscripts. That in Lbs
381 fol. can be explained by the abbreviation for ‘með’ used in Lbs 152 4to. It looks like
an ‘m’ followed by a ‘3’ with a nasal stroke above, but could easily be mistaken for an ’n’
followed by a ‘y’ with a nasal stroke above.
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• á lendar í fyrir, en á tær á bak, en í fyrir á tær (l.73, Lbs 152 4to) ] á lendar á fyr bak, en á tær í
fyrir, en í því (l.73, Lbs 381 fol.) : the confusion in Lbs 152 4to seems to have been partially
carried over into Lbs 381 fol. In that text the scribe has started copying ‘í fyr...’, then realised
the error, converted the ‘í’ to an ‘á’ (the heavy ink is visible) and crossed out the unfinished
‘fyrir’. Again with the final ‘en í fyrir á tær’, the scribe realises the problem midway through
and writes a ‘því’ instead of the repetition of ‘fyrir’.

• tók Illugi þá vel við henni, og svo Hilldur, dóttir hennar. Segir Illugi mönnum þá öll deili á
henni og var hann því Gríðarfóstri kallaður (l.166, Lbs 152 4to) ] tók Illugi þá vel við henni
og var hann því Gríðarfóstri kallaður (l.166, Lbs 381 fol.) : the omission in Lbs 381 fol. (the
complete text appears in all the other closely related manuscripts) must be the result of a
haplography. Since the two occurences of ‘henni’ appear at the end of two consecutive lines
in Lbs 152 4to, the copyist was lead to miss out the intervening text.

There are also some extremely minor variant readings in Lbs 381 fol. which
seem to be the result of scribal error or emendation. For example (base text Lbs
152 4to):

• svo svört að fagurt er ] svo ljót að fagurt er (l.80)

• Áli hét. Drottning hans ] Áli hét. Var hann að öllu vel að sér. Drottning hans (l.110)

• bæði af mönnum og fénaði ] af mönnum og fénaði (l.125)

• á sömu stundu ] á samri stundu (l.141)

2.7 Manuscripts Based on Printed Editions
In the nineteenth century, as printing became more common in Iceland and prin-
ted editions became more accessible to the general public, handwritten copies of
sagas based on printed sources proliferated (Glauser, 1994). There are three manu-
scripts containing a text of Illuga saga which is in all likelihood copied from Rafn’s
Fornaldar saga Nordrlanda (see the entry on Lbs 5157 4to for a possible alternative
source and section 5.2 on the making of Rafn’s edition). These will be discussed
below.
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C. C. Rafn’s Fornaldar sögur Nordrlanda

Jón Jónsson’s Sagnahandrit Lbs 5157 4to Lbs 1498 4to

Figure 2.8: Manuscripts containing texts of Illuga saga copied from Rafn’s Fornaldar
sögur Nordrlanda

2.7.1 Jón Jónsson’s Sagnahandrit
This manuscript was written by Jón (Jóhannes) Jónsson from Smyrlahóll (1798-
1877) in Dalasýsla (Jón Guðnason, 1961-66, I:307). He signs his name in the colo-
phons to the individual sagas, in which he also gives dates ranging from 1862 to 1867
(e.g. ‘1862 af J. Jónssyni’, p.61). In the colophon to Illuga saga the date given is the
4th of June, 1864. Bjarni Jónsson says that Jón Jónsson ‘[v]ar blindur 20 síðustu ár
ævi sinnar’ (‘was blind for the last 20 years of his life’). It is hard to believe that his
copying work could have been carried out if he suffered from complete blindness
(the irregularity of the lines in the manuscript, however, could be explained by poor
sight).

The source of the text is Rafn’s Fornaldar sögur Nordrlanda. At least one copy
of this text made its way to Dalasýsla, as Jón Gíslason á Hvammi was a subscriber
(Hufnagel, 2012a, 10), although no direct connection can be made between him and
Jón Jónsson. The text is on the whole an extremely faithful transcription. In some
places Jón has preferred to copy one of the variant readings from Rafn’s minimal
critical apparatus (e.g. ‘galldraskessa’, l.33, instead of the main text’s ‘öldriða’; ‘í ör-
rustu í austurríki’ in place of ‘í vesturvíking’, l.127, as appears in Rafn’s main text).
In other places Jón has combined the primary reading from the edition with the
variant reading (‘var nú allkært og kyrt þeirra á milli’, l.14, mixes the main text’s
‘var nú allkært þeirra á milli’ with the ‘kyrt’ provided in the variant apparatus; ‘vök-
vuðu þeir sér síðan blóð’, l.14, which appears in the variant apparatus, taken from
Guðmundur Ólafsson’s edition, is inserted into the main text). It is this mild ad-
mixture of forms from different textual traditions which mark the source unques-
tionably as Rafn’s edition, but the exact reproduction of the chapter divisions from
Rafn also contributes to this identification.

There are some minor textual variations where Jón appears to have substituted
more familiar words or phrases, as well as more natural-sounding locutions, for
those that appear in the text. Some of these are as follows (with the base text taken
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from Rafn):

• sefr af nótt (p.651) ] svaf af um nóttina (l.50)

• sva hélt við rif (p.652) ] svo lá við að rifnaði (l.85)

• ennit bratt/helblátt (p.653) ] ennið heiðblátt (l.85)

• engin mátti hana kalla fríða (p.653) ] einginn gat kallað hana fríða (l.86)

2.7.2 Lbs 5157 4to
This manuscript came to the Landsbóksafn in 1986 from Kaldrananesshreppur
Library. The manuscript can be dated to the end of the nineteenth century on
the basis of a note on f.18v which reads ‘22 Janúar 1884 GPetrsson’. Thus we are
also provided with the name of the scribe, G. Pétursson (or Guðmundur Pétursson
according to handrit.is).

This manuscript, like Jón Jónsson’s, seems to be a copy of Rafn’s text of Ill-
uga saga. Unlike Jón Jónsson’s manuscript, however, Lbs 5157 4to shows little,
if any, sign of influence from Rafn’s variant apparatus. That fact, combined with
the likelihood of dating the text to the 1880s, might suggest that the source could
also be Valdimar Ásmundarson’s reprint of Rafn’s text. The third volume of that
series, which contains Illuga saga, was published in 1889, and since Illuga saga is
the last text in the manuscript (and the only fornaldarsaga) it is conceivable that the
process of writing the manuscript extended from 1884 until that year. One minor
detail which might tip the balance in favour of identifying Rafn’s text as source,
however, is the variant ‘ennið hálfblátt’ in Lbs 5157 4to, which seems unlikely to be
derived from ‘ennit bratt’ in the 1889 text but a feasible development from ‘helblátt’,
which is included in the 1829-30 edition’s variant apparatus. In either case, the text
is for the most part very close to the (almost identical) printed editions. There
are, however, some points where errors have been made by the scribe, such as the
following:

• bar hann lángt af þeim, hvat sem þeir skyldu reyna, en Illugi vann hann í öllu (p.649) ] bar
Illugi þó lengst af þeim hvað sem reyna þurfti, en Illugi vann hann í öllu (l.10, the first ‘hann’
should refer to Sigurður, not Illugi)

• Grímhildr ilskaðist nú sva (p.657) ] Grímhilldi líkaði nú svo (l.134)
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There are also a few occasions where more familiar words have been chosen in
place of more antiquated ones in Rafn’s text:

• garðshorn (p.648) ] byggð (l.7)

• hafa nokkur nýtíðindi gjörzt (p.651) ] hafa nokkrar nýjungar gjörst (l.40)

• giptíngarmaðr (p.660) ] milligöngumaður (l.178)

2.7.3 Lbs 1498 4to
This manuscript, easily identifiable by the hand, was written by Magnús Jónsson
í Tjaldanesi (1835-1922) as part of his multi-volume handwritten series, entitled
‘Fornmannasögur Norðurlanda’. The title page contains the information that it is
the eighth volume, produced in 1899. The work of Magnús Jónsson, described by
Jürg Glauser as ‘[t]he climax of the manuscript tradition and the conclusion of the
centuries-old process of collection and transmission’ (1994, 124), has recently been
described in detail by Matthew Driscoll (2012). Magnús Jónsson frequently sup-
plied his manuscripts with prefatory material, usually in the form of a list of con-
tents accompanied by notes on the provenance and/or date of the texts. For Illuga
saga the following unequivocal information is supplied: ‘IX. Saga Illuga Gríðar-
fóstra er skrifuð eptir þeirri prentuðu í Kaupmannahöfn í Fornaldar sögum Norðr-
landa’ (p.6).

There is no reasons to doubt Magnús’ assertion as to his source, and for the
most part his fidelity to Rafn’s edition is clear. The start of the saga and the central
section are extremely close. Towards the end, however, significant and extensive
additions begin to appear. A couple of examples should suffice. In the following
sample of text, taken from the transcription of Lbs 1498 4to, Magnús Jónsson’s
copy is almost identical to Rafn’s text.

Og að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum
og hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur varð nú ákafliga
hrædd. Illugi veitir Gríði dugnað og höggur til þeirra bæði ótt og tíðum og eigi léttir
hann fyrr enn þau hafa drepið þær allar og brennt þær allar á báli. Gríður mælti þá:
“Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær átt XI
vetur.” Illugi segir það nógu lengi verið hafa. (p.752)

On only one occasions does the text deviate in any way (this is shown in italics)
from Rafn’s edition, that being the substitution of a present tense verb (‘brennur’)
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for a past participle ‘brennt’ (in this case, comprehensible because Rafn’s text con-
tains a shift in tense from present perfect to present which is occluded as a result
of Magnús’ alteration). The following quotation, which begins two pages after the
previous one, shows on the other hand a number of additions to Rafn’s text (again
shown in italics):

Illugi var löngum með Sigurði, en þó átti hann búgarð einn vænan allnærri kong-
shöllinni. Fór svo fram um tíma. Það var nokkru síðar að Hringur kongur tók sótt,
en eigi lá hann lengi áður sú sótt leiðir hann til bana. Sigurður lætur þegar erfi drekka
eptir föður sinn og lætur þar til bjóða öllum beztu mönnum í landinu. Það var virðulig
veizla, og menn útleystir með góðum gjöfum þvíat Sigurður var allra manna örlyndastur.
Þar eptir var Sigurður kongsnafn gefið og varð hann stjórnari alls þess ríkis er faðir hans
hafði fyrir ráðið. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði hann
ráðið fyrir Hallandi og Skáney. Nokkru eptir það er Sigurður var til kongs tekinn, kemur
Signý Áladóttir til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og svo Hilldur, dóttir hen-
nar. Illugi segir þá mönnum öll deili á henni og ætt hennar og svo frá því fyrir hverjum
ósköpum hún hafi orðið af völdum stjúpu sinnar. Þótti öllum það miklum tíðindum sæta
og vel úr ráðist hafa. Er þá þegar tekið vel við henni. Signý var hin sköruligasta kona og vel
viti borin. Sigurður kongur hefur upp bónorð sitt og bað Signýjar sér til handa. Signý
var þá beðin að svara því máli en hún segir að Illugi skuli vera hennar giptingarmaður.
Þá talar Sigurður kongur þetta mál við Illuga og með samþykki Signýjar og flutning Il-
luga fær Sigurður kongur Signýjar og þá lætur kongur stefna brúðkaupsveizlu og bjóða til
sín mörgu stórmenni. Að þeirri veizlu kvangast Sigurður kongur Signýju, en Illugi Hilldi,
dóttur hennar. Fór þetta hóf vel fram og var að öllu stórmannligt. Stóð það marga daga
með glaum og gleði. Eptir veizluna voru virðuliga menn útleystir með góðum gjöfum. Sam-
farir þeirra Sigurðar kongs og Signýjar voru góðar, og áttu þau mörg börn saman, þó
að eigi sé þau nefnd í þessari frásögu, en öll urðu börn þeirra mikilsháttar menn. Sig-
urður kongur og Signý drottning lifðu mjög lengi. En þó lifði Illugi þeirra lengur,
en ekki hefur verið getið barna þeirra Hilldar. Illugi var síðan kallaður Gríðarfóstri
að kenningarnafni og hélst það síðan meðan hann lifði. Það segja menn að Illugi yrði
síðan félagi og fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar, og að þeir gekk í mörg hervirki í víkingu, en
frásögnir af þeim atburðum kunnum við eigi framar að telja. Lýkur með þessu sögunni
af Illuga Gríðarfóstra. (pp.754-6)

In particular we can note that extra information is given on Hringur’s funeral
feast, the discussion between Illugi’s and his men concerning Signý, and the en-
tire double wedding feast, which is not mentioned in any other manuscript. There
is no reason to believe that a different source has been used here. All of Rafn’s
text is present and the additions merely serve to flesh it out. As Driscoll has poin-
ted out, even when he claimed to copy verbatim, Magnús felt free to repair what
he deemed to be textual inadequacies (2012, 272). Silvia Hufnagel has noted that
another transcription made by Magnús Jónsson in Lbs 1508 4to differs more signi-
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ficantly from its source at the beginning and end while being almost identical in the
middle (2012b, 440). She suggests that this may be due to considerations of space
(all of the manuscripts in the series stick closely to an 800 page model) and so we
may speculate that, in the case of the Illuga saga text in Lbs 1498 4to, Magnús was
padding out his source at the end because he felt that the following saga (Illuga saga
is the penultimate in the manuscript) might not quite stretch to fill his book.

Some other minor variants which appear in Magnús’ transcription are as fol-
lows:

• Sá konungr hefir ráðið fyrir Danmörku, er Hríngr hét (p.648) ] Scyldingur hefur ráðið fyrir
Danmörku er Hringur hét (l.1)

• flestir voru þá móðir (p.652) ] flestir voru þá móðir og dasaðir af sjávarverki (l.65)

• 16 vaska menn hefi ek drepit (p.656) ] XV vaska menn hef ég drepið (l.121)

• þeir urðu við þat glaðir, ok létu sér hitna (p.658) ] þeir urðu við þat glaðir, er þeir fundu hann
aptur heilan á hafi. Nú gjöra þeir glóð mikla ok láta sér hitna (l.166)

2.8 Manuscripts Containing Summaries of Illuga saga

2.8.1 NKS 1144 fol.
This manuscript contains notes about and excerpts from nearly one hundred sagas,
among those Illuga saga. It was apparently commissioned by Peter Friderich Suhm,
whose name appears on the verso side of the front flyleaf. Kålund’s catalogue states
that the summaries and excerpts are copied from AM 576 a-c 4to and that the scribe
was a ‘Th. M. Isfiord’ (1900, 120). This must be Þorlákur Magnússon Ísfjörð (1748-
1778) who was at Copenhagen University for five years from 1771 to 1776 (Bjarni
Jónsson, 1949, 119). The manuscript must thus have been copied at that time.

The summary of Illuga saga, which appears on ff.59r-v, reads as follows:

1. Sigurður Skjalldarson kongur í Danmörku. Sigríður drottning hans. Sigurður
son þeirra. Um Sviða karl og kerlingu hans Hilldi og Illuga son þeirra. Um afl og
íþróttir Illuga og stallbræðralag þeirra Sigurðar kongssonar og hans. 2. Um hernað
Sigurðar Kongssonar og Illuga. Þeirra hafvilla og landtaka. 3. För Illuga í hellir
Gríðar tröllkona. Hugprýði Illuga og hræzluleik í hellirnum etc. Hans hjáhvílum
hjá Hilldi dóttur Gríðar. 4. Hversu Gríður komst úr ánauðum fyrir hugprýðis sakir
Illuga. Æfisaga Gríðar og dóttur hennar Hilldar. 5. Illuga drepur sjör tröllkonur
systur Gríðar, færir elld mönnum sínum. Hengdur Björn félag þeirra. 6. Hringur
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kongur andast. Sigurður kongur i hans stað yfir Skáney. Sigurður kongur eignast
Signýju (sem aður var Gríður). Illugi átti Hilldir. Hilldur andast. Illugi varð fóst-
bróðir Ásmundar Gnoðins.

The fact that the word ‘stallbræðralag’ is used to discuss Illugi and Sigurður’s
oath may lead us to speculate that the ultimate source of this summary is AM 123
8vo, the only text of Illuga saga to use that word. Further support for this hypo-
thesis is the lack in the summary of any mention of Illugi’s encounter with Sunnlöð,
the kvölldriða. That entire section is missing from AM 123 8vo since it falls within
the lacuna. If NKS 1144 fol. was copied from AM 576 a-c, which was written by
Jón Ólafsson úr Grunnavík in Copenhagen, then it would make sense for him to
have based his summary on the oldest manuscript available. There is, however, no
summary of Illuga saga in AM 576 a-c 4to, as discussed below.

2.8.2 AM 576 a-c 4to
Jón Ólafsson úr Grunnavík (1705-79) copied this manuscript in Copenhagen. It
is clearly the source of the summaries and excerpts present in NKS 1144 fol., and
yet the summary of Illuga saga from that manuscript is not to be found in this
one. The explanation for this absence seems to be damage to AM 576 a 4to. A
summary of an additional text, Úlfs saga Uggasonar, mentioned in an improvised
list of contents written in the lower margin of f.1r of AM 576 a 4to, has suffered a
similar fate. It is no longer present, but can nevertheless be found in NKS 1144 fol.
In addition, only the end of the summary of Bósa saga is present in AM 576 a 4to.
The leaves which contained the start of the saga and the summary of Illuga saga
must have already been loose when NKS 1144 fol. was copied. This would explain
why the summary of Bósa saga is divided into two parts found at different points
in NKS 1144 fol. (ff.12r-16r and 59v-61r). In AM 456 fol., a catalogue covering
the Arnamagnæan collection also written by Jón Ólafsson, there is a description of
AM 576 a 4to which states it to contain twenty ‘extracta’ (f.22v-23r). The present
number is eighteen. As mentioned above, on the basis of NKS 1144 fol. it can be
determined that Jón Ólafsson’s missing summary would have been based on AM
123 8vo.
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2.9 Lost Manuscripts

2.9.1 A Lost Manuscript: Resen’s Library
A manuscript containing Illuga saga was present in the library of the Danish scholar
Peder Hansen Resen (1625-88). This is known from a catalogue of Resen’s library
which was published in 1685 (Kålund, 1909, xi). All of the information pertaining
to Icelandic material was copied from that work into JS 329 4to, a copy of which
exists as AM 924 4to. Árni Magnússon made his own list of Icelandic material from
Resen’s collection in AM 226a 8vo (see Stefán Karlsson, 1970). Resen donated
his collection of books and manuscripts to Copenhagen University, and the vast
majority, including the manuscript containing Illuga saga, was lost in the fire of
1728.

Árni Magnússon lists the contents of the manuscript as follows:

1. Olafs saga Tryggvasonar

2. Jomsvikinga saga

3. af Jlluga saga Gridarfostra (‘Mentionem Illugi Gridar alumni’ in AM 924 4to)

4. Gaungu hrolfs Saga

5. Sỏrla Saga sterka

6. Orms Saga Storolfssonar

7. Þorsteins Saga Bæiarmagns

8. Eigils Saga Skallagrimssonar

9. Grettis Saga

10. Vatzdæla Saga (Stefán Karlsson, 1970, 275-6)

The manuscript is listed along with the other paper manuscripts. In the absence
of further information, nothing further can be said about this lost text.

2.9.2 Another Lost Manuscript: The Salan Brothers’ Library
A manuscript containing Illuga saga is mentioned in George Hickes’ Linguarum
veterum septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archæologicus (1703-05, II:321).
The manuscript in question is in quarto format and found in the ‘Bibl. fratrum
Salanorum’, that is, the library of the brothers Petter and Jonas Salan, the former
perhaps best known in philological circles for his edition of Egils saga einhenda ok
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Ásmundar berserkjabana (1693). Petter died in 1697 and his collection passed to Jo-
nas, his brother, who exchanged letters with Hickes, wherefrom the list of their
contents derives (Grape, 1914). On Jonas’s death in 1706 the collection seems to
have passed to another brother, Nicolaus, upon whose death in 1717 the collection
passed into the hands of Erik Benzelius, the librarian at Uppsala University. An-
ders Grape has identified a number of the manuscripts from Hickes’ list with items
in current Swedish collections (mostly Uppsala University library) but the text of
Illuga saga is one of those which it was not possible for him to trace (229). Ben-
zelius appears to have sold on or otherwise disposed of texts already represented by
an exemplar in Uppsala University library. Since R697 (section 2.5.3), containing
Illuga saga, was already present in their collection, he may have sold on the Salan
Brothers’ text of it. The name as presented in Hickes -‘Illuge Gridar fostra Saga’-
could suggest that it was simply a handwritten copy of the Guðmundur Ólafsson
edition of 1695 (where the title-page shows a stylistic break in the middle of the
word Gríðarfóstra). Alternatively, that edition’s title may have simply influenced
Jonas Salan’s designation of the saga in his letters to Hickes. The volume in which
it appears, designated a ‘Liber multarum Historiarum præsertim’, contains a mixed
bag of texts:

1. Trojumanna saga

2. Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

3. ‘Chronologicae quædam Schedae’

4. Pamphilus saga ok Galateu

5. Egils saga (which one is uncertain)

6. ‘Regnal List of Swedish kings’

7. ‘Riddari Santi Örians Gilli’

8. Langfeðgatal

9. ‘Eitt æfintýr af einum borgmeistari í Vallandi’

10. ‘Partial translation of Þiðreks saga’

11. ‘Descriptio Hatunae’

12. Illuga saga Gríðarfóstri

13. Hjálmþérs saga ok Ölvers

The contents do not bring us any closer to a possible source for the Salan
brother’s manuscript, and as Grape points out, prior to its acquisition by Uppsala
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University library, the majority of the collection ‘befann sig i obundet skick’ (‘was
in an unbound state’) (217).

2.10 Summary
The construction of the stemma is in many ways just a stepping stone on the way
to further analysis: once the movement of the text in time and space has been iden-
tified (or at least restricted to certain probable vectors, for uncertainty will always
be part of a stemma), one can go on to investigate how the text would have been
read in those various times and places. Nevertheless, certain immediate conclusions
present themselves.

The first is that no manuscript appears to supplant AM 123 8vo as the oldest
text. While this does not mean that AM 123 8vo bears a greater burden of authority
than any other text, it does mean that from a traditional philological standpoint,
Rafn was correct in choosing it as his base text. Many of the other manuscripts
identified have revealed themselves to be fairly precise renderings of their sources.
If, however, one is to take textual innovation as a feature worthy of critical interest
and reflection, then several manuscripts suggest themselves as suitable objects of
investigation. AM 591 g 4to, ÍB 233 4to, BL Add. 11159 and Lbs 1498 4to, for
example, all reveal striking alterations to the text, which significantly modify the
reading experience.

One of the key features of the transmission which the construction of the
stemma reveals concerns the geographic distribution of copying. In the seven-
teenth century, during the period of manuscript interest which has been called a
‘renaissance’, the major localizable activity takes place around the centres of learn-
ing. Skálholt and people connected with important figures from Skálholt are not-
able as transmitters of Illuga saga. Yet the fact that these learned men also had
strong connections to mainland Scandinavia led to the exodus of manuscripts from
these centres of learning. Árni Magnússon is just one of those who shares respons-
ibility for the exportation of a great number of copies out of the hands of learned
Icelanders. One of the apparent results of this is the renewed vigour of activity in
other more marginal areas in the eighteenth and nineteenth centuries. The North-
Western Subgroup and the Eastern Subgroup show traditions which thrived away
from the hubs of seventeenth century intellectual activity.
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Figure 2.9: Full stemma of Illuga saga Gríðarfóstra. Connecting lines do not rule out the possib-
ility of intermediate, non-extant, manuscripts. (NB. No chronology is implied by vertical position-
ing)
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Figure 2.10: Stemma highlighting the various subgroups of manuscripts: brown = based on
Rafn’s edition, red = Eastern, yellow = Jón Erlendsson, purple = Swedish, green = Grímur
Árnason, orange = North-Western.

118



Chapter 3

‘Eigi ertu sem aðrir menn’:
Characters in Illuga saga as
Intertextual Conduits

The first chapter dealt with the vexed question of the origins of Illuga saga, mainly
through a consideration of its relation to various poetic texts. This chapter contin-
ues in a similar vein by assessing other intertextual connections pertinent to our
narrative, with the general aim of gaining greater insight into its origins and re-
ception. The double focus must be stressed because, due to the vagaries of dating
many of these early intertextual references,1 it is at times unjustifiable to distin-
guish traces of originary influence from signs of literary reception.

The material considered is taken in three stages. The first deals with other
narratives which are centred around a character named Illugi. The second deals
with early references to characters named Illugi outside a specific narrative context.
The third deals with references within Illuga saga Gríðarfóstra to characters known
from other narratives.

3.1 Protagonists named Illugi
In Old Norse-Icelandic literature there are several characters named Illugi. Most
of them, such as Illugi svarti Hallkelsson in Gunnlaugs saga ormstungu (Foote and

1In certain cases it is not just the dating of early evidence, but even the identification of what
constitutes early evidence, which is problematic. Earlier material may be only preserved in much
later witnesses, as may be the case with Illuga saga Tagldarbana, discussed below.
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Quirk, 1974, 21) or the father of Gísl in Gísls þáttr Illugason (Sigurður Nordal and
Guðni Jónsson, 1938, 331), are fairly minor characters. There are others who, while
by no means prominent within literary histories, are the protagonists of their own
narratives. It is these characters who will be considered here.

There are several reasons for considering narratives which have a protagon-
ist named Illugi. Firstly, because if the Illugi Gríðarfóstri-narratives are ultimately
based on Saxo’s story of Thorkillus Adalfarus, then it is clear that at some point the
name was changed.2 An overview of materials containing outstanding Illugi char-
acters could provide us with clues as to why such a change might have been made.
Specific associations attached to the name ‘Illugi’ are just one such possibility.3 An-
other reason to look at all of the narratives manned by a lead character named Illugi
is because two characters with that name could prove to be in some sense one and
the same. In processes of manuscript and narrative transmission the possibility for
one story to mutate into another is always present. An example of shifting nomen-
clature which could obscure the identity of a saga text is shown in the case of the
several Eastern Subgroup manuscripts containing Illuga saga Gríðarfóstra under the
alternative title of Illuga saga hugprúða.4 Thirdly, even if all of the characters named

2Even if the saga is based upon a Faroese Illugi ballad, as I have argued, that ballad may have
changed a Thorkillus into an Illugi or be based on a source, possibly an Icelandic saga, which did
so. Bengt R. Jonsson subscribes to the latter opinion when he states ‘som jeg ser det torde en
äldre saga ha legat til grund för balladen, som i sin tur influerat den nu kända sagatexten’ (‘As I
see it, it is probable that an older saga has been the basis of the ballad, which in turn influenced
the currently known saga text’) (1994-95, 24). Thorkillus/Þorkell is a perfectly acceptable name
for a saga hero so there is no intrinsic reason why it shouldn’t have served in an older hypothetical
Icelandic saga. Proof of its currency can be noted in the appearance of ‘Þorkiel Adelfara’ in the
sixteenth-century Icelandic Oddaverja annáll (Storm, 1888, 452-53). There is also the possibility
that Saxo took an Icelandic story about an Illugi and moulded it to his character, Thorkillus. In the
absence of certainty about the saga’s prehistory, it is worthwhile maintaining as broad a perspective
as possible.

3It seems fair to say that the ‘ill-minded’ implications of the original cognomen had by the six-
teenth century long since been purged. Name symbolism is nevertheless clearly at work in many
sagas of the period, and the evidence is extensive. To give just a couple of examples, the repeated
use of names such as Hringur and Signý for royal personages is patent. An awareness of these tend-
encies was also explicitly noted as a feature of reception by Árni Magnússon in the early eighteenth
century. In his comments on Skjaldar þáttr Danakonungs he states that the character of the advisor
named Rauður appears in a great many stories and is always extremely deceitful (f.2r, AM 601 d
4to).

4Later in this chapter an example is given of various texts with three different names in the
manuscripts, which due to this titular variation have never been associated with each other, despite
the fact that they tell the same narrative (see section 3.3.1). The lack of previous study of the Illugi
narratives is reason enough to perform an overview which would rule out (or confirm) such pos-

120



Illugi share no greater bond than that of being arbitrary namesakes, an awareness
of their distinctiveness is a valuable tool when making judgements based on ref-
erences to a character named Illugi outside of these sagas (see section 3.2 below).
If an Illugi is referred to in another document, it is beneficial to be familiar with
all of the possible candidates prior to assuming that the referent is precisely Illugi
Gríðarfóstri.

In Rudolf Simek and Herman Pálsson’s Lexikon der altnordischen Literatur (1987,
202-3) two sagas and one set of rímur based around a character named Illugi are
mentioned. These are Illuga saga Gríðarfóstra, Illuga saga Tagldarbana and Illuga
rímur eldhúsgoða. The latter-mentioned rímur-cycle is also listed in Finnur Sig-
mundsson’s Rímnatal, where mention is also made of several rímur versions per-
taining to Illugi Gríðarfóstri (on which see chapter 6) and of two distinct narratives
which are both presented as the Rímur af Illuga Tagldarbana (1966, I:272-77). Fi-
nally, in Uno von Troil’s5 eighteenth-century list of saga narratives, there appear
two further names to add to the list: Illuga Surtsbana saga and Illuga kerlingarfífls
saga (1777, 158). All of these narratives will be dealt with here.

Figure 3.1: The list of texts with a protagonist named ‘Illugi’ as given in Uno von Troil’s Bref
rörande en resa til Island (1777).

sibilities. It is also worth noting that the variance of manuscript transmission could also lead to a
completely new name being substituted for a previous one, but in the absence of evidence of such
modification, and in light of the broadening of the field of investigation that such a possibility would
entail, this overview remains limited to those narratives dealing with a character named Illugi.

5Uno von Troil (1746-1803) was the Swedish archbishop of Uppsala who accompanied Joseph
Banks on his tour of Iceland in 1772.
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3.1.1 Illugi Tagldarbani (I)
Illuga saga Tagldarbana appears in four late nineteenth-century manuscripts, Lbs
1602 4to (1879), Lbs 1511 4to (1888), Lbs 2307 4to (1891-1895) and Lbs 5136 8vo
(1895). This saga has appeared in print only once, in Guðni Jónsson’s Íslendinga-
sögur series, which also provides a short introduction to the text (1953, III:viii-
x). It should also be noted that þjóðsögur telling a similar but much reduced story
have circulated in Iceland. One such can be found in Jón Þorkelsson’s Þjóðsögur
og munnmæli (1899, 382-83). The tale specifically associates the story with a place
named Tagldarhellir close to Vatnsfell in central Snæfellsness. The relationship of
the tale to the written saga is unknown.

While the manuscripts which contain the saga are late, the action takes place
in the tenth century and its hero, Illugi Tagldarbani, is mentioned in Ólafs saga
Tryggvasonar hin mesta from the fourteenth century. In the Flateyjarbók version
of that text we are told of how Illugi Tagldarbani puts up a valiant defense at the
Battle of Svold before ultimately losing his life (Ólafur Halldórsson, 1958-2000,
II:277-78). There may therefore be reason to believe that the narrative has a history
extending back to the Middle Ages, although it is also possible that the name was
picked up and turned into a narrative at a later date.6

If the narrative is for the most part a much later composition, as the style in
many way suggests,7 a great deal of effort has been made to present it in the guise
of an authentic Íslendingasaga. If we compare the genealogies in Illuga saga Tagldar-
bana to those in other texts which tell of the settlement period, some similarities
become apparent. In Illuga saga Tagldarbana we are told that:

Þórir hefir maðr heitit. Hann var sonr Þorfinns ins stranga ok
Sæunnar, dóttur Skalla-Gríms Kveld-Úlfssonar. Þorfinnr var kappi
mikill ok merkismaðr Þórólfs Skalla-Grímssonar. Þórir átti þá konu,
er Þórdís heitir. Nú er hún ekkja. Bjuggu þau á Fossi í Mýrum. Sonr
þeirra Þóris heitir Illugi. (1953, III:426)

(There was a man named Þórir. He was the son of Þorfinnur the
Strong and Sæun, the daughter of Skalla-Grímur, the son of Kveld-
Úlfur. Þorfinnur was a great champion and the standard-bearer of

6Due to the fact that the name Tögld is extremely uncommon (I have been unable to find any
other characters in sagas or poetry who share the name) it seems highly unlikely that the different
uses are purely coincidental.

7The melancholic nature of the protagonist and the shifting of perspective to concurrent events
in other locations are just two such clues which might be mentioned.
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Þórólfur, son of Skalla-Grímur. Þórir was married to a woman by the
name of Þórdís. She is a widow now. They lived at Foss in Mýrar.
Her and Þórir’s son is called Illugi.)

Landnámabók gives the following details about some of the same characters:

Þorfinnr enn strangi hét merkismaðr Þórólfs Skalla-Grímssonar;
honum gaf Skalla-Grímr Sæunni dóttur sína ok land fyrir út til Leiru-
lœkjar ok upp til fjalls; hann bjó at Forsi; þeirra dóttir var Þórdís móðir
Bjarnar Hítdœlakappa. (Finnur Jónsson, 1925, 46)

(Þórólfur, son of Skalla-Grímur, had a standard-bearer named Þor-
finnur the Strong; Skalla-Grímur gave his daughter, Sæun, to him as
well as land out at Leirulœkjar and up to the mountain; he lived at
Foss; their daughter was Þórdís, the mother of Björn, the champion
of Hítadalur.)

These texts, taken together, would seem to suggest that Þorfinnr and Sæun
had two children, a son called Þórir who married a woman named Þórdís, as well
as a daughter named Þórdís. Parents and son would have both lived at Foss while
the daughter, who according to Bjarnar saga Hitdœlakappa married a man named
Arngeir (Sigurður Nordal and Guðni Jónsson, 1938, 122), went elsewhere. This
would make Illugi Tagldarbani and Björn Hitdœlakappi first cousins. Of course,
much more probable than assuming the veracity of this information, and slotting
together these narratives in order to make a cohesive genealogy, is to surmise that
the author (or copyist) of Illuga saga Tagldarbana has adapted genealogical inform-
ation from these older sources (Landnámabók, Bjarnar saga Hitdœlakappa) in order
to give his work the appearance of authenticity.8

Illuga saga Tagldarbana has a lengthy and involved narrative structure, culmin-
ating in a series of transatlantic voyages and settlements. The most interesting part,
however, from the perspective of connections with Illuga saga Gríðarfóstra, are the

8Another strong sign of reliance upon Landnámabók is the appearance in Illuga saga Tagldar-
bana of Hrafn Hlymreksfari, who is also mentioned in the former work (Finnur Jónsson, 1925,
74). ‘Hlymrek’ is most likely Limerick in Ireland, but the author seems to have been unaware of
this and interpreted it as contiguous with the vaguely eastern Atlantic ‘Hvítramannaland’. These
Landnámabók-infused elements could perhaps point to Gísli Konráðsson (1787-1877) as a potential
author, since he is known to have been active in producing such synthesizing compositions in the
nineteenth century (see the introduction to Hellismanna saga in Guðni Jónsson, 1953, II:ix).
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opening chapters. At the beginning of the tale a generous man named Helgi re-
ceives an unexpected visit to his winter feast from a giant named Dofri. He is
obliged to promise a return visit and seeks a suitable companion in the form of
Illugi, a strapping youth of humble origins. The visit turns out to be an ambush.
Helgi dies but Illugi manages to defeat and kill Dofri and his family in their cave.9
Helgi’s wealth is bequeathed to Illugi, who also becomes foster-father to Helgi’s
son, Sigurður. The two set off on a sea-voyage, during which extreme weather
conditions blow their ship off-course, and they end up in Gandvík, a region ruled
over by the trollwoman Tögld. She attacks his camp but Illugi kills her and pro-
ceeds to her cave where the other trolls who live with her are likewise made short
work of, and a kidnapped princess is released. Following this the characters return
to Iceland. These are the first six chapters of twenty-six.

The similarities with Illuga saga are evident. In both sagas, characters named
Illugi and Sigurður set off on a sea journey. In both they are driven off-course and
subsequently to Gandvík as a result of inclement weather. In both a female troll
challenges the hero, she is defeated (albeit in different ways), trollish relatives are
slaughtered and a princess is saved. Individually none of these elements is particu-
larly uncommon in a saga, but their combined presence is highly suggestive.

An additional necessary piece of the puzzle which must be mentioned here are
the rímur associated with Illuga saga Tagldarbana.

3.1.2 Illugi kerlingarfífl
In spite of Finnur Sigmundsson listing the rímur associated with the abovemen-
tioned saga as the Rímur af Illuga Tagldarbana, in most manuscripts the title of this
poetic work is given as Illuga rímur kerlingarfífls, the last of the ‘Illugi’-narratives
listed by Uno von Troil. These rímur are present in eight manuscripts from the
eighteenth and nineteenth centuries, thus the oldest text is approximately a cen-
tury older than that of the saga. The manuscripts are: Lbs 656 8vo (1790), ÍBR 58
4to (1802), Lbs 705 4to (1825-34), SÁM 8 (1840-50), Lbs 1429 4to (1860-70), Lbs
1846 8vo (1860-90), Lbs 576 4to (1870) and Lbs 2079 8vo (1900-10).

The rímur only cover the action of the first six chapters of Illuga saga Tagldar-
bana. While the broad development of the narrative follows a similar path, many
of the details, such as names and places, differ between the saga and the rímur. In

9While Dofri is a familiar character from stories about Haraldur hárfagri (see Lincoln, 2014,
61-71), this first section bears much more obvious similarities to the various trollish visitations and
invitations, often connected with Yuletide feasts, as recounted in Bárðar saga Snæfellsáss (Þórhallur
Vilmundarson and Bjarni Vilhjálmsson, 1991, 128-58).
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spite of these changes, the rímur, as with the saga, cultivates an aura of historical
accuracy. Both saga and rímur take place just after the settlement of Iceland, both
of them mentioning Skalla-Grímur’s landnám. If Skalla-Grímur emigrated c.89010

then it is certainly feasible that an Illugi could have been born in the third sub-
sequent generation (as is the case in the saga and possibly in the rímur11 who was
present (and died) at the battle of Svolder. Thus the character either fits, or is made
to fit, into accepted chronologies of medieval history, and there is no obvious dis-
crepancy between the information given in Flateyjarbók and the events recounted
here.

Thus while the character in the saga and the rímur could feasibly be the same
one who later turns up in mainland Scandinavia at the Battle of Svold, there is little
else to corroborate any earlier traditions of this character. Neither the genealogy
presented in the saga or the rímur, nor the various locations of settlement, can be
corroborated by other sources.12 That the details are distinct in saga and rímur
complicates the matter. While we may entertain the possibility that the rímur are
the source of the saga on the basis of their earlier witnesses, the possibility can-
not be ruled out that earlier saga texts existed, but have simply not been handed
down to posterity.13 The Gordian knot seems unlikely to be cut at this stage in
our knowledge. It is possible that the saga is a thoroughly-revised retelling of the
rímur material with a lengthy addition appended to the end. It is also possible that
the rímur were based on an earlier form of the saga, the shift to poetic form having
dictated alterations of certain names to facilitate rhyme-patterns.

While the more original form of the story cannot be determined, it is clear that
the saga, rímur and folktale involving Illugi and Tögld all converge at one point
(see figure 3.3). The battle between Illugi and Tögld must be decisive, since it is
the source of the character’s cognomen, and since this kernel appears in all of the
narrative manifestations we may assume that it was present in the oldest form of
the narrative, whatever that may have been. The fact that there are strong similar-
ities between this hypothesized narrative and Illuga saga Gríðarfóstra is tantalising

10On this approximate dating and a practical exposition of the many problems encountered in
arriving at such datings, see Sigurður Nordal (1933, xxxvi-liii).

11In the rímur it is not unambiguously stated that Illugi is descended from Skalla-Grímur, we are
merely told that the latter (who was ‘alldraður’ or ‘elderly’, f.101r, ÍBR 58 4to) was accompanied to
Iceland by a man named Hrútur, who is Illugi’s grandfather. The elderly Skalla-Grímur and Hrútur,
who may or may not have been a relative, could be separated in age by one generation, but it is not
explicit in the text.

12Even if they could, it would be hard to prove that said sources hadn’t been used in the compos-
ition of these narratives.

13Uno von Troil’s list is itself a strong indicator that the saga was circulating as early as 1772.
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but ambiguous. It must either be the case that a proto-Illuga saga Tagldarbana in-
fluenced the formation of Illuga saga Gríðarfóstra, or that Illuga saga Gríðarfóstra
influenced the formation of an Illuga saga Tagldarbana-type narrative. In either
case the involvement of a character named Illugi in conflicts with a female troll
was/has been solidified by the existence of the various incarnations.
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Figure 3.2: The diagram shows where the plots in the three narratives coincide. It is unknown
which of these forms is earliest, but where they all agree is most likely to be the traditional kernel
of the narrative. That section (ch.4-6) deals with the fight which earns Illugi his cognomen and is
also the part which most closely resembles the narrative in Illuga saga Gríðarfóstra.

3.1.3 Illugi eldhúsgoði
Yet another narrative, with less obvious connection to Illuga saga Gríðarfóstra, are
the Rímur af Illuga eldhúsgoða. They are discussed by Björn K. Þórólfsson in his
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Rímur fyrir 1600 (1934, 443-4). In spite of the title of that book, these rímur are only
present in two manuscripts, AM 612 d 4to and AM 612 e 4to, which are datable to
1706 and 1673 respectively. Björn believes that a pre-1600 version may have existed,
on the basis that ‘y/ý’ is not rhymed with ‘i/í’, which suggests that the rímur may
have been written before the former vowels were derounded and thus converged
with the latter ones in the middle of the sixteenth century (1934, 292).14 The rímur
are moreover short and provided with rather succinct mansöngvar, features typical
in early rímur cycles. Any attribution of this narrative to the sixteenth century
must, however, remain speculative.

The Rímur af Illuga eldhúsgoða have only superficial features in common with
Illuga saga Gríðarfóstra. Several characters have similar names (Hringur and Signý)
and there is a fight with a troll (in this case a male one). The basic story is of Ill-
ugi, a layabout who doesn’t show much promise. He and his brother Ásmundur
are the sons of Virgilius, an earl in the service of King Hringur. Hringur has a
beautiful daughter, Signý, who is the love-interest. Despite his apparent lack of
self-motivation, one day Illugi reveals his true potential (as a kolbítur must do) by
killing a troll named Surtur. Later on he fights against an invading army of ber-
serkers. The two manuscripts are almost identical up to the start of the third ríma
but diverge thereafter, both versions being defective at the end and finishing with
the sixth ríma. The ending is thus unknown. The fact that Illugi kills a troll named
Surtur means that we can probably accept the aforementioned Illuga saga Surtsbana
as being a prose version of the same narrative (see also below).

3.1.4 Illugi Tagldarbani (II)
It must also be mentioned that another saga and rímur cycle bearing the name ‘Illugi
Tagldarbani’ exist. The saga is present in Lbs 1767 4to (1857-63), and the rímur,
written by Sigurður Árnason in 1773, are found in two manuscripts: Lbs 2452
4to and Lbs 2240 8vo. The story is quite distinct from that previously described in
relation to Illugi Tagldarbani: the action takes place in Bláland where Illugi and Ás-
mundur are the sons of Virgilius, an advisor to King Hringur. The brothers both
wish to marry Hringur’s daughter, Signý, but despite Ásmundur’s attempts to take
his brother out of the running, it is Illugi who ultimately gets the princess and the
kingdom (Finnur Sigmundsson, 1966, I:276-77). It should be clear that this is in

14Björn K. Þórólfsson’s precise dating of this change to the second quarter and middle of the
sixteenth century should be balanced with Stefán Karlsson’s broader view that this phonological
change began at the end of the fifteenth century and was concluded by the seventeenth (Stefán
Karlsson, 2004, 11).
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outline the same story as recounted in the Rímur af Illuga eldhúsgoða, albeit with
some names changed. In its prose form it could also be the narrative, mentioned
above, which Uno von Troil calls Illuga Surtsbana saga. While neither this version
of Illuga saga Tagldarbana nor what might be suspected to be its source, the Rímur
af Illuga eldhúsgoða, bears a strong resemblance to Illuga saga Gríðarfóstra, they do
provide extra information about the overall complex of Illugi-narratives. Firstly
the name Illugi Tagldarbani was, by the end of the eighteenth century, being used
somewhat freely, and the name became attached to quite distinct stories. This may
suggest either a lack of awareness about or a flexible attitude with regard to liter-
ary appropriation of the character. Another aspect worth consideration is the fact
that these narratives involve a character named Illugi with a brother named Ásmun-
dur. This could possibly be seen as connecting with the final statements of Illuga
saga Gríðarfóstra (where Illugi is said to have become a foster-brother of Gnoðar-
Ásmundur). Maybe some vague knowledge of these stories led to the allusion at
the end of our saga, or alternatively the allusion provided a basis from which these
later narratives sprang.

3.2 References to characters named Illugi in other con-
texts

3.2.1 Allra kappa kvæði
One of the earliest references which can give us a clue as to the reception of Illuga
saga is found in the poem Allra kappa kvæði, which was edited and published by
Gustav Cederschiöld in Arkiv for nordisk filologi I (1883). The text which Ceder-
schiöld presents is taken from the manuscript Perg. 4to nr. 22. at Kungliga Bib-
lioteket in Stockholm. Little is known of its origins and the scribe has not been
identified. The contents are for the most part rímur but there are also several kvæði,
which Vilhelm Gödel characterises in his catalogue as being of ‘erotiskt’ or ‘satir-
iskt innehåll’ (‘erotic or satirical content’) (1897-1900, 63-66). Cederschiöld dates
the codex to around the middle of the sixteenth century, also stating that it is prob-
ably from before the Reformation. This would make it most likely older than the
earliest extant manuscript containing Illuga saga (1883, 67).

The verse from the poem which refers to Illugi reads as follows:

Helga þótti Högni knár.
Hjálmar repti dauðasár;
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Örvar-Oddur ei var fár;
Ángantýr réð detta.
Finnbogi gjörðizt flestum grár,
ef feingizt hann að pretta.
Illuga lofuðu eingin fljóð.
Ánn var kölluð skyttan góð;
Þórir hálegg þúngan móð
þorði á Íngjald rétta. (1883, 63-4)

(Helgi thought Högni was tough.
Hjálmar received deadly wounds;
Örvar-Oddur wasn’t standoffish;
Ángantýr fell down dead.
Finnbogi became vengeful towards most,
if he happened to be deceived.
No women praised Illugi.
Ánn was said to be a good shot;
Þórir hálegg dared to direct
his wrath towards Ingjalldur.)

This verse clearly refers to several heroes from what we now call fornaldarsögur
and what Cederschiöld, along with riddarasögur, called ‘lygisögur’ (‘lying-sagas’,
1883, 69). In the poem as a whole, however, there are further mentions of charac-
ters from riddarasögur, both translated and native, others from konungasögur, and
even a couple from Íslendingasögur, although admittedly only from those considered
more marginal in terms of ‘realism’.15 The poem makes very brief mention of each
hero, sometimes in terms so vague as to be applicable to almost any protagonist.
Nevertheless, where the information provided is more specific, it does not contra-
dict other sources. Thus the author, where it can be corroborated, was referring
to actual heroes known from existing stories. The arrangement of names also, al-
though sometimes apparently random, shows an awareness of narrative groupings,
as in the above verse where three characters from the Samsø-episode of Hervarar
saga are mentioned together, as well as two characters, the eponymous father and
son, from Áns saga bogsveigis. This verse in particular might suggest a conscious

15These are Finnboga saga ramma and Króka-Refs saga. Although the realism (and corollary his-
torical reliability) of the Íslendingasögur is no longer treated as a generic given, many ‘late’, ‘decadent’
or ‘post-classical’ Íslendindingasaögur are identified on the grounds of their divergence from such a
standard.
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recognition of some kind of thematic continuity between different stories, as most
of the characters mentioned are from what would eventually come to be called forn-
aldarsögur.

In the notes which follow the poem Cederschiöld has the following to say about
the reference to an Illugi:

Illugi...är väl icke något ovanligt namn i sagorna, men jag kan ej
erinra mig någon viss, på hvilket uttrycket ‘Illuga lofuðu eingin fljóð’
eger full tillämplighet; svårligen kan det vara Illugi Gríðarfóstri, fastän
denne visserligen dödade flere trollpackor. (72)

(Illugi is not a particularly uncommon name in the sagas, but I can-
not recall anyone in particular, for whom the expression ‘No women
praised Illugi’ is completely applicable; it can hardly be Illugi Gríðar-
fóstri, even though he certainly killed many trollwives.)

Cederschiöld’s assertion that the lines are unlikely to refer to Illugi Gríðarfóstri
seems unfounded when we consider that Illugi’s saga revolves around a test of wits
with a trollwife, preceded by the murder of a hag and followed by the slaughtering
of seven trollish sisters. Of the other possible candidates, we may say that Illuga
rímur eldhúsgoða and the associated narratives present no examples of an Illugi in
conflict with a female character. Illuga saga Tagldarbana and the associated Rímur
af Illuga kerlingarfífli do show antagonism between a character named Illugi and
monstrous females, but all of our extant versions are much later than Allra kappa
kvæði. Moreover, generically, with the core action of the latter being set in Iceland,
it would be less suited to the non-Icelandic onus in this verse. Thus it seems fair
to assume that the verse refers to Illugi Gríðarfóstri.

It is unwise to read too much from a spare single line, but two things can be
stated with certainty and one may be implied. Firstly, a hero by the name of Illugi
is associated with the other heroes in the poem. Even if we recognise that there is a
touch of burlesque and light-heartedness (particularly tongue-in-cheek understate-
ment, e.g. ‘Ánn var kölluð skyttan góð’, ‘Örvar-Oddur ei var fár’) in the description
of the heroes in the poem, it is still clear that they are deemed protagonists rather
than antagonists. Secondly, the hero named Illugi is associated with women in par-
ticular, and is considered to be an opponent to women. While other allusions are
made in the poem regarding the relations between heroes and women (e.g. ‘Skáld-
Helga var kvinnan kær’, ‘the woman was dear to Skáld-Helgi’, v.2), this is the only
such negative association, and thus it is noteworthy. Finally, in the use of the verb
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‘lofa’ (‘praise’) we may find some resonance with the statement found in Illuga saga
where Gríður says ‘Víst er það...að hvórki viltu lofa mik né hæla mér’ (‘It’s certainly
the case that you have no desire to either praise or flatter me’). It may be fanciful,
but there is a certain pleasing chiasmus in the idea that just as Illugi will not praise
trollish women, neither will the women whom he comes up against wish to praise
him.

Jón Þorkelsson edited and presented several other kappakvæði, all from the six-
teenth century, in Arkiv for nordisk filologi III-IV (1886; 1888b; 1888c), but none of
the other texts contain a reference to Illugi. Nor, to my knowledge, do any of the
later kappakvæði. In those poems legendary heroes frequently appear together in
a way suggestive of a kind of incipient generic awareness. The interpretation of
absence is slippery, but suggestive of the fact that Illugi may not have been ubiquit-
ously accepted as a great hero of the legendary age.

3.2.2 ‘Ég er að tálga horn í högld...’
In Guðni Jónsson’s introduction to Illuga saga Tagldarbana reference is made to
a verse which mentions a hero named Illugi, said to be responsible for killing a
troll named Tögld (1953, III:ix). The same verse is referred to in Jón Þorkelsson’s
account of Tagldarhellir (1899, 383). The verse reads as follows:

Eg er að tálga horn í högld,
hagleiksmenntin burt er sigld.
Illugi deyddi tröllið Tögld,
trúi eg hún væri brúnaygld

(I am carving a buckle out of a tusk,
craftsmanship has sailed away.
Illugi killed Tögld the troll,
I think she would have knitted brows.16)

Guðni Jónsson attributes the verse to Hallgrímur Pétursson, saying it to be an
‘alkunna vísa’ (‘well-known verse’), but gives no reference to confirm this assertion.

16‘Brúnaygld’ is of uncertain meaning and thus difficult to translate. Compounds beginning
with ‘brúna-‘, such as ‘brúnamikill’ and ‘brúnaþungur’ normally refer to people with large or thick
eyebrows. ‘Yggldur’, from ‘yggla sig’, means ‘having an angry countenance’. Thus the compound
would appear to be ‘with brows that express anger’, or something similar.
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It is not included in a recent collection of Hallgrímur’s poetry (Margrét Eggerts-
dóttir et al., 2000-10). On handrit.is the verse is only recorded as being present in
one manuscript, SÁM 30a, from the twentieth century, although it must be noted
that cataloguing of individual verses is sporadic on the website at the present time.
Thus, although Guðni Jónsson uses the verse as proof that people were familiar
with the story of Illugi Tagldarbani in the seventeenth century (since Hallgrímur
Pétursson lived from 1614 to 1674), in the absence of more concrete evidence this
assertion must be taken as provisional.

The verse refers clearly to Illugi Tagldarbani, not Illugi Gríðarfóstri or eldhús-
goði. Since the name appears in Ólafs saga Tryggvasonar hin mesta, the reference
could be derived from that saga, and not of necessity from any knowledge of a
pre-nineteenth century non-extant version of a saga of Illugi Tagldarbani. We may
note, however, that the reference to Tögld’s heavy (or angry) brows is reminis-
cent of similar descriptions of Gríður in Illuga saga Gríðarfóstra (‘brýrnar svartar
sem bik’). Nevertheless, such observations are commonplace with regard to female
trolls. Little else can be gleaned from this reference.

3.3 References in Illuga saga Gríðarfóstra to Charac-
ters from Other Narratives

3.3.1 Skjalldar saga ok Hermans

The most explicit and tantalising reference to another narrative in Illuga saga Gríðar-
fóstra is found in the opening lines. There we read that King Hringur of Denmark
‘var Skjalldarson, Dagssonar’ (‘was the son of Skjölldur, the son of Dagur’) and
that ‘þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í sögu þeirra’ (‘this Skjölldur
fought with Hermann, as is told in their saga’).17 This seems to point to a saga en-
titled *Skjalldar saga ok Hermanns, but no such saga exists. Nobody seems to have
been able to shed any light on this reference. In the eighteenth century the Danish
historian Peter Friderich Suhm opined that ‘[h]er anføres ellers en Saga af Skiold
og Hermann, som desværre er bortkommet, og hvilken Anførsel synes at vise, at
Skribenten dog i det mindste ei haver sat sig for reent at lyve’ (‘here, moreover,
a saga of Skjölldur and Hermann is referred to which is unfortunately no longer

17This text is from AM 123 8vo and normalised but appears in a similar form in nearly all other
manuscripts containing the Old Norse text of Illuga saga. The exceptions are two defective manu-
scripts, Lbs 714 4to and ÍB 233 4to, as well as AM 592 a 4to and Lbs 2152 8vo.
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extant, and the reference to which seems to show that the scribe has at least not at-
tempted brazenly to lie’) (Suhm, 1774-81, I:564). Almost half a century later Peter
Erasmus Müller in his grand overview of Old Norse literature, Sagabibliothek, sees
the reference as slightly more dubious and perhaps even throwing the saga’s au-
thenticity into doubt rather than bolstering such claims. He says ‘[d]et var vel ikke
umuligt, at den Skiolds og Hermans Saga, der citeres i Begyndelsen, kunde være
den tabte Skioldungasaga, men det kan lige saa let være en Fabelsaga, som citeres,
eller og blot en Opdigtelse af Sagaskrifveren, maaske ikke ældre end femtende Aar-
hundrede, for at skaffe sit Hiernespind et Slags historisk Udseende’ (‘it is certainly
not impossible that the Saga of Skjölldur and Hermann, which is mentioned at the
start, is the lost Skjöldunga saga, but it could just as well be a fictional saga, which is
cited, or simply something made up by the saga’s author, maybe not older than the
fifteenth century, in order to give his flight of fancy a type of historical appearance’)
(1819, II:659). More recently, W. Bryant Bachman, Jr. and Guðmundur Erlings-
son in their translation state that ‘the saga is lost. Skjöldr and Dag are mythological
founders of the Danes in some geneologies [sic]. Herman may be the Goth Er-
manric, a historical figure who died in 375’ (1993, 65). They give no evidence for
such a claim, and if a saga exists with narrative content implying this identification
I have been unable to locate it.

The reference must rather be to Skjaldar þáttr Danakonungs. Simek and Páls-
son state that this þáttur ‘ist ein Teil der Skjöldunga saga’ (1987, 349), but they
are wrong. In Bjarni Guðnason’s Danakonunga sögur, which contains the most
comprehensive reconstruction of the lost Skjöldunga saga, the details of the narrat-
ive and genealogies presented are quite distinct (1982). Those fragments elucid-
ate a royal line including a King Skjölldur, son of Óðinn and father of Friðleifur,
which differs from that found in Skjaldar þáttr Danakonungs, where the eponym-
ous Skjölldur is the son of Dagur (and according to Illuga saga the father of Hringr).
Our divergent Skjaldar þáttr Danakonungs exists in one manuscript only, AM 601 d
4to. That title is derived from the Arnamagnæan catalogue’s ‘þáttr af Skilldi Dana-
konungi’ (Kål.AM, I:770), but on the front cover of the manuscript we are told
that it contains an ‘Intak ur þætti af Skilldi Dana kongi’ and on f.1r ‘Innehalld þat-
tar af Skillde Dana konge’, and thus a condensation of the short prose narrative.
The manuscript is in the hand of Árni Magnússon and was apparently written at
some point in the early eighteenth century. He says that the summary he provides
was communicated to him by a Magnús Jónsson ‘fra Leyraa’ (presumably Leirá,
of which there are several in Iceland) and later that ‘þetta efni mun vera diktad af
sialfum Magnuse Jonssyne, er Rïmurnar giört hefur, hvar ur þetta tekid er’ (f.2r,
‘this subject matter will have been composed by Magnús Jónsson himself, who
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produced the rímur from which it is taken’). Thus Árni Magnússon’s summary
is actually based upon rímur, not on a prose þáttr, although these rímur appear no
longer to be extant.18

A summary of the summary reads as follows: Dagur is the King of Denmark
and Ólafur is the King of the Swedes. Dagur’s son Skjölldur is fostered in Sweden
by King Ólafur but gets into trouble after an evil advisor, Rauður, slanders him to
King Ólafur by suggesting that Skjölldur’s close friendship with the king’s daugh-
ter, Dagmær, is inappropriate. Skjölldur kills Rauður and escapes but is then
hunted by the king’s men. He is only reconciled with the king through the inter-
vention of Hringur, Ólafur’s son, at Dagmær’s behest. Skjölldur and Hringur then
go off raiding together, but in the meantime some berserkers come to the king-
dom and threaten war if Princess Dagmær is not handed over. King Ólafur refuses
to do this and is luckily visited by King Hermann of Bjarmaland who defeats the
berserkers and is promised Dagmær as a reward. When Skjölldur and Hringur
come home, Skjölldur insists on fighting Hermann in spite of the latter’s attempts
at appeasement (his reasons are not given but one would assume it is because he
wanted to marry Dagmær himself). They fight and Hermann, with excellent ma-
gic weapons, wins. Skjölldur’s wounds are healed and he marries Hermann’s sister
Herþrúður and returns to Denmark and becomes king.

All the details match the brief reference at the start of Illuga saga. Skjölldur is
the son of Dagur and they are in turn kings in Denmark. Skjölldur fights Hermann.
Finally, the fact that Skjölldur’s good friend is Prince Hringur might also be seen
as fitting with the fact that in Illuga saga his own son is named Hringur (although
no mention of his children with Herþrúður is given in Skjaldar þáttr).

In order to assess what relevance this narrative, which is also interesting in its
own right, might have had for the reading of Illuga saga it is also important to
attempt to understand how close the summary by Árni Magnússon could be to the
text as it existed when Illuga saga was first written down, as well as throughout
its transmission. If the earliest text of Illuga saga is from the sixteenth century
it would seem that some form of Skjölldur’s story was circulating at that time.
The alternative, that the reference was included without an actual referent, simply

18They are not listed in Finnur Sigmundsson’s Rímnatal (1966). Rumours, however, of them,
some perhaps ultimately based on Árni’s comments, circulate in the literary histories, but nobody
has seen them. For example, Björn K. Þórólfsson in Rímur fyrir 1600 refers to various nineteenth-
century intellectuals’ attribution of a *Skjaldarrímur to Magnús Jónsson hinn prúði (c.1525-91)
(1934, 480) as does Jón Þorkelsson in Om digtningen på Island i 15. og 16. århundrede, adding wistfully
‘men dem kender jeg ikke’ (‘but I don’t know them’) (1888a, 379). Incidentally, Magnús Jónsson
prúði seems not to have been generally linked to a place by the name of Leirá.
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because such references were typical in saga introductions (as suggested by Müller),
and that the narrative which came down to us in Árni Magnússon’s summary was
created out of the reference, seems highly unlikely. It is improbable that someone
would make up such a narrative on the basis of Illuga saga without including some
final mention of Hringur Skjalldarson or his own son Sigurður in order, so to speak,
to join the circle. If we assume that the narrative did exist it could either have been
as rímur or as a saga. If rímur, they may or may not have been the same rímur
which Árni Magnússon had access too. The setting and time period of the action
suggest that had there existed a saga, it would have fallen clearly into our modern
category of fornaldarsögur.

A further text, despite being from a later time, may bring us closer to a hy-
pothetical saga form. Although no other texts of Skjaldar þáttr Danakonungs ex-
ist, there are seven eighteenth and nineteenth century manuscripts containing a
short saga usually named Hrings saga ok Skjaldar (but also bearing the titles Saga af
fornkonungum í Danmörku ok Svíaveldi and Skjöldunga saga). The different names
given in the manuscripts may be the reason why scholars have failed to link them
together, but, regardless, the texts of all seven are extremely close. Four of these
manuscripts reside in the Landsbókasafn in Reykjavík: Lbs 221 fol., Lbs 228 8vo,
Lbs 381 fol. (which also contains Illuga saga), Lbs 678 4to (one of the ones entitled
Skjöldunga saga); two in the Royal Library in Copenhagen: NKS 1197 fol. and
NKS 907 4to (the one entitled Saga af fornkonungum í Danmörku ok Svíaveldi);19

and one in the British Library, London: BL Add. 24969 (the second of the texts
entitled Skjöldunga saga). The latter is the oldest of these manuscripts, having been
written, according to the title page, by Gísli Bjarnason in Kalmanstunga in Borgar-
fjarðarsýsla in the 1730s (the manuscript also contains Illuga saga). Excepting NKS
907 4to, all the other manuscripts contain a quirky preamble in which the saga, ap-
parently written in Latin by a ‘Philippus meistari’, is claimed to have been found on
a stone wall in Paris. It was, we are told, he who translated the saga into Icelandic.
Other than this, a quick perusal of the narrative of this apparently later romance
reveals it to be the same story as that recounted at an earlier time and under a dif-
ferent name in AM 601 d 4to. Rímur bearing this name (*Hrings rímur ok Skjaldar)
are believed to have existed, written by Þorleifur Torfason (1750-1828), but are,
like the *Skjaldarrímur, no longer extant (Finnur Sigmundsson, 1966, I:256). To
my knowledge, no editions or translations of the saga exist, although Margaret

19Curiously, NKS 1197 fol. and NKS 907 4to both belonged to the aforementioned Peter
Friderich Suhm, who failed to make the connection between them and the saga alluded to in Illuga
saga. NKS 907 4to was apparently brought from Iceland to Denmark in 1766, whereupon it entered
into Jakob Langebek’s possession before being passed on to Suhm (Kålund, 1900, 176).
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Schlauch, in her book Romance in Iceland, gives a summary (1934, 40). Since six of
the seven manuscripts have an Icelandic provenance (and the seventh, NKS 1197
fol., was presumably copied in Copenhagen from NKS 907 4to) it is unlikely that
they were merely expansions based upon Árni Magnússon’s summary of Skjaldar
þáttr Danakonungs, which since its arrival has always resided in Copenhagen, but
were offshoots of the same earlier tradition in Iceland which gave rise to the latter.

*Skjalldar saga
ok Hermans

*Rímur af Skilldi
ok Hermanni

Summary of rímur:
‘Skjaldar þáttr
Danakonungs’

(AM 601 d 4to)

Illuga saga Gríðarfóstra

Hrings saga ok Skjaldar,
or Saga af fornkonungum
í Danmörku ok Svíaveldi

or Skjöldunga saga

*Hrings rímur
ok Skjalldar

source of reference

? ?

?

?

Figure 3.3: The possible relationship of the various texts referring to Skjölldur and Hermann.

An audience to Illuga saga Gríðarfóstra familiar with the story of Skjölldur and
Hermann may have been in possession of certain advance clues as to what to ex-
pect. The opening-line reference acts as a spur to such intertextual readings. The
dangers of court, as emphasised in the slanderous advisor Rauður, clearly resonate
with the the portrayal of Björn. The camaraderie of young princes being a challenge
to such ‘bureaucratic’ intrigues is also familiar. There seems to be some parallelism
in the fact that both protagonists end up marrying a princess from the far north,
Skjölldur’s Herþrúður and Illugi’s Hilldur. None of these features are exclusive
to these sagas or particularly uncommon but their repetition in these explicitly
linked sagas could be seen as a key element in their appeal to contemporary read-
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ers/listeners, who may have identified the reappearance of familiar patterns. The
possible paucity of narrative material which led Árni Magnússon to apply the term
‘þáttur’ to the narrative and for various scribes to have called Illuga saga a söguþáttur
may have been ameliorated by this reading of them together, as units (or ‘threads’)
within a greater intertextual web. In this sense, although Skjölldur and Illugi are
not kinsmen, the close connection between their stories could be suggestive of a
relationship similar to that which obtains between other ‘dynastic’ fornaldarsögur,
for example Örvar-Odds saga and the other sagas relating to the Hrafnistumenn.

3.3.2 King Dagur
Dagur is not an uncommon name in Old Norse literature and, in late as well as early
sagas, characters bearing that name frequently appear. Examples can be found in
Snorri Sturlusson’s Heimskringla (Dagur spaki, an ancient Norwegian king so wise
that he could understand the language of birds) (Finnur Jónsson, 1893-1900, I:38),
and in Haralds saga Hringsbana in the form of King Dagur of Constantinople (see
Leach and Schoepperle, 1914-15), to give just two examples. Perhaps the most rel-
evant reference for our purposes, aside from the mention of the Danish King Dagur
in Illuga saga and Hrings saga ok Skjaldar, however is that made to another King
Dagur ruling over Denmark (as opposed to the oft-mentioned King Dan). That
example is in Kristni saga (Sigurgeir Steingrímsson et al., 2003, I,síðari hluti:35).
The mention occurs in the context of a speech given by Þorgeirr Þorkelsson, where
he incites the Icelanders to embrace peace, and uses the strife and rapprochement
of ancient Scandinavian kings as an edifying example. We are told of:

[K]onungar þeir er annarr hét Dagr, sá var í Danmǫrku, en sá hét
Tryggvi er var í Noregi. Þeir hǫfðu lengi haldit stríð millim sín ok þar
til er landsmenn námu þá ráðum ór hvárutveggja ríkinu ok gerðu frið
millim þeira svá at þeir vildu eigi. En þat ráð gafsk svá at þeir sendusk
gjafir á millim á fára vetra fresti, ok helzk þeira vingan meðan þeir lifðu
báðir.

(Those kings, one of whom was called Dagur, who was in Den-
mark, and the other Tryggvi, who was in Norway. They had quar-
relled with each other for a long time before their countrymen, from
both kingdoms, took action and made peace because they wanted no
more problems. And it was decided that they would send gifts to each
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other at intervals every few years, and they remained friends for the
rest of their lives.)

A footnote on the same page states that these kings are unknown from any
other sources. This text of Kristni saga is taken from Hauksbók, which is dated
to the first decade of the fourteenth century. The reference tells us little in terms
of content, but could be significant in that it points to the fact that the traditions
which are referred to at the start of Illuga saga may have a much longer history than
the lack of known sources would suggest.

3.3.3 Sviði hinn sókndjarfi
Sviði hinn sókndjarfi20 is the father of Illugi. He is mentioned in this role but does
not really appear as a character in the saga. Even when we are told that Sigurður
goes to see Illugi’s parents, in order to tell them of his troubles in convincing his
father to let their son go raiding with him, it is only Hilldur who speaks and we
hear no more of Sviði.

Sviði is also a character in three other sagas: Bósa saga ok Herrauðs, Hálfdanar
saga Eysteinssonar and Vilmundar saga viðutan. In the first, we are told of Sviði’s
conception and birth: he was the product of one of Bósi’s nights of passion while
on his travels (Guðni Jónsson, 1954-59, III:322). In the second, we see Sviði in his
prime, fighting and ultimately dying alongside Hálfdan (Guðni Jónsson, 1954-59,
IV:262-65, 282). In the latter we see a settled Sviði fulfilling a paternal role in re-
lation to the eponymous hero (Loth, 1962-65, IV:152). If all of these narratives
are read together as drawing on the same traditions then Illugi is the grandson of
Bogu-Bósi and brother to Vilmundur viðutan. Once again, however, such cross-
textual family trees must only be drawn up tentatively. The fact that Illugi is not
mentioned in Vilmundar saga viðutan or vice versa, might lead us to believe that
the name of the great hero Sviði was made use of on different occasions in order to
aggrandise other heroes, albeit without recourse to consistent genealogy. There is
also perhaps an incongruity in the representations of Sviði dying in Karelia where
he has been sent to rule in Hálfdanar saga Eysteinssonar, his abode in the forest far
from civilization in Vilmundar saga viðutan, and his residence close to the Danish
king’s hall in Illuga saga. If any of these representations are particularly idiosyn-

20In several manuscripts of the B-Group of Illuga saga the character is alternatively named Sviði
sóknandi, perhaps due to a misreading of sókndi, i.e. ‘d’ with a nasal stroke in place of ‘djarf’, as an
abbreviation marker affecting the ‘nd’ and representing ‘nand’.
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cratic, we might point to that of Vilmundar saga viðútan, which seems to be a highly
stylised tale structured upon Parceval-type narratives (see Schlauch, 1934).

3.3.4 Gnoðar-Ásmundur
At the end of all texts of Illuga saga we are informed, in more or less the same
way, that ‘Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar’ (‘Illugi became afterwards
Gnoðar-Ásmundur’s foster-brother’). The name ‘Gnoðar-Ásmundur’ can be roughly
translated as ‘Ásmundur of the Gnoð’, ‘the Gnoð’ being a famed ship of prodigious
size which eventually sank catastrophically. The latter information we glean in
outline from Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana (Guðni Jónsson, 1954-
59, III:364-65). Gnoðar-Ásmundur is one of the two protagonists in that saga,
but his adventures with the boat are said to take place after the end of the main
narrative (and it is only then that he is referred to with the ‘Gnoðar-’ epithet). If
more developed narratives about such subject matter have existed, they are now
lost to us. The other fornaldarsaga in which Ásmundur is mentioned is Gríms saga
loðinkinna. There he is merely mentioned as the father of Ingjalldur, Grímur’s
foster-brother, who in turn is father of another Ásmundur, who became Örvar-
Oddur’s foster-brother. This genealogy appears written in the margin beside the
text of Illuga saga in AM 582 4to (f.40v), providing a witness to the fact that readers
of Illuga saga in the seventeenth and eighteenth centuries observed these connec-
tions between sagas. It is important to note that the only common point shared by
the three fornaldarsögur in which Gnoðar-Ásmundur is mentioned is his name: his
family background is mentioned in Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana
but not in the other two sagas. Two wives and offspring are also mentioned in Egils
saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana, but it is a different wife and child who are
mentioned in Gríms saga loðinkinna. The only consistent character traits are that
Ásmundur is a hero and that he frequently enters into oaths of foster-brotherhood.
It is tempting, although highly speculative, to see the final brief mention in Illuga
saga of Illugi and Ásmundur being foster-brothers as the result of a vague awareness
on the part of the author of the narrative presented in the Rímur af Illuga eldhúsgoða
and the second version of Illuga saga Tagldarbana (see above section 3.1.4).

3.4 Summary
In considering the intertextuality of Illuga saga a somewhat artificial division of
the material has been made. Many of the poems referred to in chapter 1 could be
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seen as playing off intertextual reception possibilities, just as the texts referred to in
this chapter could be relevant in terms of assessing the origins of Illuga saga. Later
chapters on learned reception and rímur versions of the saga develop further aspects
of the saga’s intertextual potential. With that proviso in mind, several conclusions
can be drawn on the basis of the texts discussed in this chapter.

One of the most significant findings is the connection between Illuga saga Gríðar-
fóstra and the narratives about Illugi Tagldarbani. Although the nature of the re-
lationship remains uncertain, whichever conclusion we draw would be signific-
ant. We have either a fornaldarsaga strongly influenced by an Íslendingasaga or
one which has been remodelled to mimic an Íslendingasaga. Both situations im-
ply an awareness that similar narrative material could be equally functional, with
minor changes, in different generic frames. It may also point to a purposeful
sculpting of parallels across Scandinavian legendary texts and those set in post-
settlement Icelandic contexts. Many such resonances have been identified, for ex-
ample between the sagas of the Hrafnistumenn and their Icelandic descendants
(see Ciklamini, 1966) as well as between Hervarar saga and Egils saga Skallagrímsson
(Tulinius, 2002, 251-56). Ralph O’Connor has identified a sophisticated interplay
between the Icelandic medieval frame narrative and legendary Swedish embedded
narrative of Stjörnu-Odda draumur (2006; 2012). The different stories of Illugi
may be one example that such interplay continued to be productive into the fif-
teenth century and beyond. Illuga rímur eldhúsgoða may not have had such a close
relationship to the other two Illugi-narratives as they have to each other, but it is
possible that it too draws on an awareness of the other Illugi narratives in order to
locate a niche for creating a riddarasaga-type tale out of similar elements.

Although the references to Illugi Gríðarfóstri outside his own saga are few
(namely Allra kappa kvæði), another significant finding, which is also relevant to
the origins ofIlluga saga Gríðarfóstra, is that its references to other sagas are not
made up. Contrary to all previous statements on the matter, the reference to a saga
of Skjölldur and Hermann can be seen to be authentic, not mere literary styling.
The references to King Dagur, Sviði sókndjarfi and Gnoðar-Ásmundur can also
be fitted into a network of interlocking narratives. While such a conjunction can-
not be imagined as a fixed monolithic entity (it would have changed over time and
on certain occasions also contradicted itself), it would have certainly, in its various
guises, been an integral part in the reception of the saga by contemporary audi-
ences. The references refer to a world of interacting male heroes which seems to
have greatly appealed to audiences of the time.

One final example which supports this interpretation of the reception poten-
tial of Illuga saga Gríðarfóstra is found in the margins of AM 582 4to (f.40v, see
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figure 3.4). Apparently written by the same hand as the rest of the text (see sec-
tion 2.6.1), they read as follows:

Þessi er lítil saga af Illuga Gríðarfóstra er fornfáleg að merkja, enn
tíminn á hverjum hún skuli gjörst hafa má nokkurnveginn þar af merkja
að í niðurlagi sögunnar að Illugi haf orðið stallbróðir Gnoðar-Ásmundar-
sonar, hvor Gnoðar-Ásmundur var faðir Dagnýjar er átti Ingjalldur á
Berurjóðri, fóstri Örvar-Odds. Enn Örvar-Oddur og Hængur ungi
(faðir Hrafns lögmanns og Stórólfs etc. er her voru á Íslandi) voru
syskinasynir samtíða Haralldi hárfagra. Því hefur bæði Illugi og Gnoðar-
Ásmundar (alias berserkjabani) verið skemmu fyrir tíð Harallds kongs
hárfagra... (normalised text, punctuation added)

(This is the short saga of Illugi Gríðarfóstri and is rather old and
worn out by the look of it, but the time in which the events would have
taken place may be more or less gauged by the fact that at the end of the
saga Illugi has become the foster-brother of Gnoðar-Ásmundur, and
Gnoðar Ásmundar was the father of Dagný, whom Ingjalldur á Berur-
jóðri, the foster-brother of Örvar-Oddur, married. Yet Örvar-Oddur
and Hængur ungi (the father of the lawspeaker Hrafn and Stórólfur
etc., who lived here in Iceland) were first cousins and contemporaries
of Haralldur hárfagri. Thus both Illugi and Gnoðar-Ásmundur (also
known as ‘berserkjabani’) would have been around just prior to King
Haraldur hárfagri’s time...)

These comments by a learned man at the end of the seventeenth century show
a deep awareness of the major players in the saga, their historical significance and
how the saga could thus be read in light of that knowledge. These strands will be
taken up again in chapter 5, but first there will be a consideration of a conspicuous
absence from this intertextual discourse, namely the saga’s female characters.
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Figure 3.4: AM 582 4to, f.40v: the text of Illuga saga ends at the top of the page and the marginal
notes on the left-hand side explain the connection of Gnoðar-Ásmundur to Örvar-Oddur, among
others.
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Chapter 4

‘Hlæjandi með miklum ógangi’:
Finding the Funny Flagð in Illuga
saga Gríðarfóstra

In this chapter a literary analysis and interpretation of Illuga saga will be presented,
in which the key narrative events will be dealt with in the order in which they occur,
the focus being Illugi’s encounters with monstrous women and the challenges that
those women pose. Before looking at the core events of the saga the unexpected
meeting with Sunnlöð the ‘ölldriða’ in the prologue, which can be seen as a primer
for the events to follow, will be dealt with. Following that the appearance of the
hideous Gríður, the truth-telling test, the sex scene, Gríður’s backstory, and the
wrapping up of the plot will all be looked at in turn.

4.1 Prelude: Night-Riders on the Mountain Pasture
It is clear from Davíð Erlingsson’s article on Illuga saga that he considers the first
section to be one of several additions to the older ballad/folktale material.1 In that
section we are introduced to the characters and see the young Illugi sent to fetch a

1The section prior to the raiding expedition is summed up by Davíð Erlingsson as follows:
‘Hetjuefnið Illugi elst upp í koti skammt frá kóngsgarði. Hann verður vinur kóngssonarins, og er
tímar líða fara þeir saman í víkingaferð’ (‘The hero-in-the-making Illugi grows up on a small farm a
short distance from the royal court. He becomes the friend of the prince, and some time later they
go raiding together’) (1975, 11). The supernatural encounter which occurs is not even mentioned,
presumably because it has little obvious relevance to the main plot and has no parallels in the ballads.
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spade from the sel (‘(hut on a) mountain pasture’). On his trip, which takes place late
in the day, he is attacked by a woman named Sunnlöð.2 She is said to be Hilldur’s
maidservant but is also called an ‘ölldriða’.3 Sunnlöð rides Illugi, beating him with
a stick, until he casts her down against a rock and kills her. On returning home
Illugi’s mother interrogates him as to what has happened. It appears that she has
staged the whole encounter and, on receiving proof that her son can hold his own,
she gives him permission to go raiding with Sigurður. The entire section might
easily be omitted without significantly disturbing later plot events, so it is not un-
reasonable to ask why this section appears at all, and what it contributes to the
saga.

In one sense, this prologue can be seen as foreshadowing later events in the
saga. Here, as later, Illugi is sent out on a quest to fetch a tool and runs into trouble
along the way. On this occasion the tool sought is a peat spade, which can be used
to cut fuel for heating, and on the next fire itself. On both occasions Illugi does not
undertake the quest of his own accord but at the instigation of another character,
and that other character has ulterior motives (his mother to test him, Björn possibly
to get rid of him). On both occasions Illugi meets a female being with supernatural
qualities and violent tendencies. Moreover, if the association of a visit to a ‘seter’
(the Norwegian version of a ‘sel’) with ‘an opportunity for unchaperoned court-
ing’ (Moreira, 2001, 326) holds true for its Icelandic counterpart, then both quests
involve trips into liminal spaces marked by the possibility for sexually liberating
encounters.

The similarities must also be viewed alongside the differences. One is the ob-
vious difference in scale. The fight with Sunnlöð takes place in the context of a
domestic agricultural errand. The quest for fire, on the other hand, takes place in a
foreign environment where the item sought represents life or death for many men.
The theme of a hero’s prowess being tested for the first time on a smaller scale can
be seen in other narratives, for example Orms þáttr Stórólfssonar, which begins with

2The spelling of Sunnlöð’s name is remarkably inconsistent in the different manuscripts. She is
absent, due to the lacuna, in AM 123 8vo. In AM 203 fol. the name is written as ‘Sumlauð’ on one
occasion and ‘Simlauð’ or ‘Sunlauð’ on another, with ‘au’ being the form used for more conventional
‘ö’. C-Group manuscripts tend to use the spellings ‘Saumlóð’ or ‘Samlǫð’. The Eastern-Subgroup
manuscripts show a variety of forms, including ‘Snulant’ and ‘Sundund’. For consistency’s sake, I
will use only ‘Sunnlöð’, the form that appears in AM 591 g 4to, and close to that which appears in
AM 203 fol. and its children, some of the oldest manuscripts which mention the character.

3As with her name, this term also varies greatly in the manuscripts. ‘Ölldriða’ appears in the
B-Group, but is corrected to ‘kvölldriða’ in some of the Swedish manuscripts. ‘Kvölldriða’ appears
in AM 591 g 4to, but most of the later Eastern-Subgroup manuscripts use the otherwise unattested
‘kolbryðja’. C-Group manuscripts have ‘galldrakona’, ‘galldraskessa’ and ‘seiðkona’, among others.
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several farmyard feats prior to more impressive monster-slaying (Faulkes, 1978, 59-
62). Another difference is the outcome: Sunnlöð ends up dead, whereas Illugi and
Gríður end up as in-laws. The special case that Gríður represents in this respect,
that of the monstrous woman who subverts the expected rape or slaying, will be
taken up again later on in this chapter (see section 4.4). A significant and problem-
atic additional difference is the type of supernatural being that we are presented
with. Sunnlöð is an ‘ölldriða’ and ‘kvíkindi’, while Gríður is a ‘tröllkona’.

According to the ONP, ‘eldriða’ (given as ‘ölldriða’ in the transcriptions here)
appears only in Illuga saga. The rarity of the word might explain why so many copy-
ists included alternative designations in its place. A popular substitution in the Ill-
uga saga manuscripts is the word ‘kvölldriða’. This (under the headword ‘kveldriða’
in the ONP) is said to appear on only three occasions in Old Norse prose literat-
ure. Besides Illuga saga, those are in Jóns saga baptista and Eyrbyggja saga. Lexicon
Poeticum adds another three examples of ‘kvölldriða’ (again, under the entry for
‘kveldriða’) (Finnur Jónsson, 1931, 351), all in kennings for ‘wolf’ (‘steed/horse of
the kvölldriða’). In eddic poetry, the word is present in the ‘Hrímgerðarmál’ sec-
tion of Helgakviða Hjǫrvarðssonar, where Atli claims to have throttled many such
beings. A couple of instances of similar words, ‘myrkriða’ and ‘túnriða’, are also at-
tested in Eddic poetry, albeit without lengthy explication. Compared to other des-
ignations for supernatural beings this is a fairly insignificant corpus. Moreover,
the types of text represented are extremely varied, and the uses suggest a broad
semantic range.

Nearly all of the sources share one thing in common, which is the idea of move-
ment or transportation. How that movement, or transvection as Stephen Mitchell
calls it (1997), is conceived varies depending upon the source. The late thirteenth-
century Jóns saga baptista alludes to accusations that Herodias and her daughter
were ‘kveldriður eða hamleypur’ who ‘fara yfir stor hỏf riðandi hvolum eða selum,
fuglum eða dyrum, eða yfir stor lond’ (‘travel across great seas riding whales or
seals, birds or beasts, or over vast lands’) (Unger, 1874, 914). This would seem to
transmit the older tradition of ‘die wilde Jagd’ or ‘the Wild Ride’, where females
on some kind of steed traverse the sky (see Kloss, 1908). Eyrbyggja saga alludes to
projection, and the wounds incurred by the victim suggest that the projected form
is at least partially corporeal and possibly bestial.4 Perhaps influenced by this, Dag
Strömback, discussing early Scandinavian concepts of the soul, mentions the epis-

4The modern popular concept of astral projection is not a wholly appropriate model for concep-
tualising such events, since there seems to have been no comparable material/immaterial dichotomy
between body and ‘soul/spirit’ in Old Norse sources. The projected ‘ham’ could be just as materially
present as the physical body.
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ode with Sunnlöð in Illuga saga, stating that ‘what happens to her shape also hap-
pens to the living woman. She dies from a broken back’ (1975, 19). While this is
true in a way, it is misleading in so far as there is no distinction made between ‘her
shape’ and ‘the living woman’ in the saga. While in Eyrbyggja saga the perpetrator
apparently sleeps or rests at a distance while the attack takes place, we are specific-
ally told that Sunnlöð has been sent out to fetch wood, and so there is no reason
to believe that she has projected a harmful spiritual form from elsewhere. A refer-
ence to an ‘ölldriða’ not listed in any of the dictionaries mentioned above appears in
‘Allra flagða þula’ in Vilhjálms saga sjóðs. As part of a list of ‘flagð’ names, that text
further aligns the figure of the ‘ölldriða’ with the more common and garden-variety
troll-hag (Loth, 1962-65, 67). Ultimately, Sunnlöð in Illuga saga may be an example
of the reconceptualisation of earlier theories regarding transvection (as discussed
in Mitchell, 2012). Instead of a supernatural flying convoy, or a witch projecting a
spirit attacker, we have a hag piggy-backing on an adolescent.

Out of all the examples given, Illuga saga presents the only explicitly described
case of an ‘ölldriða/kvölldriða’ at work. The Jóns saga baptista example refers only
to the accounts of holy books, not to an actual witnessed event. The account in
Eyrbyggja saga is shrouded in mystery. We the audience are only privy to the out-
come, when Gunnlaugur Þorbjarnarson turns up, after going missing on his way
home, unconscious and with slashed shoulders and legs (Einar Ól. Sveinsson and
Matthías Þórðarson, 1935, 29). The visualization of the scene in Illuga saga serves
to remove the horror which pervades its counterpart in Eyrbyggja saga. Witnessing
the hag riding on Illugi’s back and beating him with a stick, with all of the accom-
panying sexual connotations, can end up having a rather humorous effect. This
light-heartedness is compounded by the fact that Hilldur appears to have set up
the whole encounter. We may assume that no overwhelming danger would be ar-
ranged by a mother for her son. Hilldur’s playful questions on Illugi’s return can
also be seen as amusing. She is happy to see him return, but he is disgruntled.5 We
might expect his victory to have left him satisfied, but the ignominy of having being
ridden by a woman presumably trumps such considerations.6 Her question about

5Compare Yngvildur Fagurkinn’s response on Klaufi’s return from an errand she has sent him
on in Svarfdæla saga: ‘Þá kom Yngvildr í mót honum og var allblíð við hann, ok svá rann Klaufa
þá reiðin’ (Jónas Kristjánsson, 1956, 173). In both cases the happy woman has manipulated the
situation, although in Klaufi’s case the result is imminent death.

6A male being ridden or figured as a female horse was a recurrent image in ritual insult or
níð. See, for example, the insult aimed by Broddi at Þorkell trefill in Ölkofra þáttr (discussed in
Meulengracht Sørensen, 1983, 36). Note also the debate over active and passive roles in equestrian-
figured copulation between Atli and Hrímgerður in Helgakviða Hjörvarðssonar (discussed in Clark,
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whether anything happened on the trip and whether he came across her maid have
a strong ironic edge to them, again because it seems clear that she has contrived the
situation.

After this scene, the stage is set for Illugi’s real quest. Comic potential has been
drawn upon, with Illugi being the butt of the joke, and this sets the tone for the
events to come. It is worth remembering, however, that this is at the expense of
a female victim. There is nothing particularly funny about death by spinal/cranial
trauma, but the casting down of a mounted individual may have been considered
the most appropriate way of killing off an unsavoury rider. Sunnlöð meets that
fate, orchestrated by Hilldur, but carried out by Illugi.

4.2 Loathly Ladies I: Meeting the Grotesque Other
Following his encounter with Sunnlöð, the next time that Illugi comes across a
woman is when he meets Gríður in her cave. On his way he engages in a number of
successful raiding expeditions, which are hastily skimmed over, as well as troubles
at sea (see chapter 1), during both of which Illugi is lost from view as an individual.
It is only on arriving in Gandvík that Illugi appears out of the mass of Sigurður’s
men as a character again, being challenged by Björn to fetch fire. He rows off alone
and enters the cave. The hideous spectacle with which he is presented immediately
after doing so is noteworthy, since lengthy descriptions of female ugliness in Old
Norse literature are few and far between. Here the grotesque description will be
placed in the context of other such descriptions, before being deconstructed in an
attempt to reveal its semiotic components and thus signification for contemporary
audiences.

Descriptions of women’s appearance tend to be short and conventional in Ice-
landic literature.7 There is a general acceptance that the male gaze did not linger
extensively over female forms, even if the reasons have not been extensively in-
vestigated.8 Such an absence is also notable to a certain degree in the fornaldarsögur

2012, 58-59). The comic potential of such insult-exchanges is often downplayed in deference to the
seriousness of such accusations from a legal perspective, but their simple inclusion in the literature
points to their entertainment potential and their power may well have been based in the humorous
ridicule which they exposed their targets to.

7It should be noted that many descriptions of men are likewise laconic and make extensive use
of stock phrases, although more prolix accounts can be much more readily located.

8Jochens (1991) suggests that ‘meteorology’ may be the reason, and notes an added emphasis
on the raiment of women as a consequence. Although such an interpretation seems only partial at
best, the handy summary which she provides of some of the more thorough physical descriptions
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where, as Jóhanna Katrín Friðriksdóttir has noted, women are ‘usually described
with no more than the conventional væn ok vitr “beautiful and wise” trope’ (2013,
63). The exception to this rule seems to be the sudden appearance of a number
of relatively extensive grotesque descriptions of monstrous women. Prior to these
similar accounts of a problematic female aesthetic are noticeable by their absence.
The odd mention of unconventional female appearance rears its head, such as the
manly dress of Bróka-Auður in Laxdœla saga (Einar Ól. Sveinsson, 1934, 95), but
it is only with the monstrous women of the fornaldarsögur that an extensive and
extended vocabulary for the unattractive female form arrives.9

Inger Boberg’s motif index gives an extensive list of Old Norse accounts of
remarkable persons (F500-599), among which we find the motif of the hideous
giant or giantess (F531.1.0.2), followed by an itemization of a number of specific
unattractive characteristics. Under the general motif nine sagas are listed, but the
roster is neither complete (Gríms saga loðinkinna is omitted, presumably because
the giantess is actually an enchanted human) nor rigorous (the term giant/giantess
is used inclusively for trolls, giants, hags etc.). It is noteworthy that only monstrous
women receive this treatment: an ugly woman who is not a monster is never de-
scribed in such detail in our sources. In fact, it may be the impropriety of alluding
to women’s physical qualities which created a niche for monstrous women, since
their taxonomic alterity meant that they could be lampooned more mercilessly.10

It is also worthy of remark that such grotesque descriptions are often present in
situations which allow for their correction, given that many of these monstrous
women appear within a ‘loathly lady motif’ (D732 following Boberg’s numbering;
see also Reuschel 1933, 115). While critical literature on the motif has often dis-
agreed about its salient characteristics, giving at times loose and others highly spe-
cific breakdowns, the Norse examples presented all involve a physically repulsive
female who becomes beautiful again through the intervention of a male character.

At this point a comparative consideration of other northern European reflexes
of the motif can be enlightening, even though tracing the exact lines of connection
is difficult.11 The Old Norse versions are roughly closer to the Old Irish material

of women found in family sagas is a useful springboard for further analysis.
9The description of Þórr disguised as Freyja in Þrymskvíða, though not actually a description of

an ugly woman, gives an idea of an aesthetic not deemed becoming for a woman (1997-2012, II:564).
10Such was not always the case. In earlier texts it seems clear that being a giantess is not indelibly

linked to an unpleasant physical appearance. Skaði in Skírnismál is one example of a beautiful
giantess.

11The relationships between Irish, Norse and English versions of the loathly lady have been
looked at by Rory McTurk, who concludes that the Old Irish versions are the source of both the
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in the events leading up to the encounter. In both the hero is seeking something
and comes across the loathly lady in the wilderness (often by water), whereas in
the Middle English the hero or his master usually commits a crime and is forced
to submit to the loathly lady as punishment. In the body of the motif, however,
the Old Norse versions are closer to the non-Chaucerian Middle English versions.
The main example of these is ‘The Tale of Florent’ from John Gower’s Confessio
Amantis, which McTurk notes ‘differs from Chaucer (and from the Irish tale) in
using the motif of enchantment as an explanation of the hag’s loathliness’ (2005,
136). Due to this, it may be more accurate to call these and the Old Norse versions
examples of the ‘bewitched princess’ motif (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, 2013,
71), although whichever nomenclature is used there is clearly a close relationship
between the various flavours of the motif. The similarity between Gower and the
Old Norse versions extends to the fact that the loathly lady has been enchanted by
a wicked stepmother and is freed through the hero’s submission to her. The Old
Irish versions, alternately, show the loathly lady as hideous because she is a living
metaphor of sovereignty which is grim while being attained, but beautiful once
acquired. Illuga saga, as well as several of the other fornaldarsögur examples, thus
show this mixture of features typical of the Old Irish and Middle English versions:
a hero seaching for something who takes a submissive posture (Illugi’s resignation
to his fate at Gríður’s hands can be interpreted as such) in order to acquire the
desired object, and the breaking of an enchantment which has been laid upon the
loathly lady as a result of the submissive posture which has been assumed.

The closeness of elements of the Confessio Amantis version of the story (from
the 1390s) and the Old Norse versions (which appear first in fifteenth-century ma-
nuscripts), is certainly worth bearing in mind, if only because it leads us to other
stylistic points of comparison. For the present purpose the most striking is the
similarity in the descriptions of the loathly lady. Carolyn Dinshaw, looking at the
Middle English versions, has noted that:

In rendering an image of the loathly lady herself, Chaucer’s Wife simply
relies on the force of the adjective “foul” to convey a sense of her repuls-
iveness, whereas all three other versions, as has been often noted, are
gruesomely visual (and viciously misogynistic) in their descriptions.

Middle English ones and Old Norse reflexes (he discusses Laxdœla saga). He omits mention of the
fornaldarsögur examples however. As Ralph O’Connor has pointed out, although definitive chains
of transmission may be unattainable, they should not be ignored. Morevover such a ‘comparison
need not depend upon any question of influence at all: such an enterprise need only involve literary
analysis’ (2000, 36).

150



They thus make the ordering power of properly gendered heterosexual
relations more acutely visible than in the Wife’s more philosophical
version. Gower’s hag has body parts in the wrong proportions and
where they shouldn’t be. (1999, 132)

The avoidance of ‘philosophical’ emphasis in place of an ideologically-loaded
and lengthy gruesome description of the loathly lady is clearly a point of conver-
gence between ‘The Tale of Florent’ and Illuga saga. Read side by side the effect is
profoundly similar:
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Confessio Amantis Illuga saga Gríðarfóstra
Hire Nase bass, hire browes hyhe,
Hire yhen smale and depe set, Hire
chekes ben with tires wet And
rivelen as an emty skyn hangende
doun unto the chin, Hire Lippes
schrunken ben for age, Ther was no
grace in the visage, Hir front was
nargh, hir lockes hore, Sche loketh
forth as doth a More, Hire Necke is
schort, hire schuldres courbe, That
myhte a mannes lust destourbe, Hir
body gret and nothing smal, And
schortly to descrive hire al, Sche
hath no lith withoute a lak. (Ma-
caulay, 1900-01, 81)

En honum þótti sem hríð eða hregg
stæði úr nösum hennar. Horinn
hékk ofan fyrir munninn. Hún
hafði skegg og sköllótt um höfuðið.
Hendur hennar voru sem arnarklær,
en ermar báðar brenndar, en sá
stakkur er hún var í tók henni eigi
lengra enn á lendar á bakið, en allt á
tær í fyrir. Augu hennar voru græn,
en ennið bratt. Eyrun féllu víða.
Einginn mátti hana kalla fríða.

(Her nose was flat, her eyebrows
high; Tiny her eyes, and deeply set;
With dripping tears her cheeks were
wet, And wrinkled as an empty skin,
And they hung down upon her chin;
Her lips had shrunk, she was so
old. She had no beauties to behold:
Her forehead narrow, her locks hoar
(And she peers out as does a Moor),
Her shoulders curving, her neck
short, Such as no pleasure could sup-
port; Her body thick, by no means
small; And shortly to describe her
all, Never a limb without a lack.)
(Tiller, 1963, 70-71)

(And it seemed to him as if a blizzard
or storm blew out of her nostrils.
Snot hung down over her mouth.
She had a beard and a bald head. Her
hands were like eagle’s talons and
both sleeves burnt, and the smock
which she was wearing did not reach
down further than her buttocks at
the back, but all the way down to her
toes in front. Her eyes were green,
and her forehead broad. Her pro-
truding ears dangled. Nobody could
call her pretty.)

The length and list-arrangement are common to both texts. Other shared fea-
tures include the abnormal proportions (a narrow forehead in Gower, in Illuga saga
a broad one), the appendages which hang down (cheeks/ears), and watery excre-
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tions from the face (tears/mucus).12 These may be seen as universal markers of
physical abnormality, but each shared feature contains the possibility for specific
cultural evocations when used on context, and there are also distinctive features not
found in both. The references to clothes and their link with vulgar sexuality in the
Illuga saga text are example of the latter.

In Illuga saga the first trait mentioned is the nose which spews inclement weather.
The idea that trolls or monstrous women, as well as the stigmatised Sami ethnic
group from northern Scandinavia, can be responsible for storms is common (see
Schulz, 2004, 179-84). In no other place, however, do we see such a specific image of
the provenance of adverse meteorological conditions. The snot and nasal gusts can
easily be associated with the foul weather which Sigurður and Illugi have recently
traversed, adding a particularly grotesque and effective retrospective justification
for their maritime tribulations. It is perhaps also telling that Gríður has ‘arnarklær’
(‘eagle’s talons’),13 bestial appendages which may evoke a more traditional imagin-
ative source of the cold northern winds, Hræsvelgur, the giant in eagle-form from
the Eddic poem Vafþrúðnismál (Machan, 1988, 66). The aquiline features of north-
ern monstrosities may be the result of a long-standing word-play on ‘aquilo’ (‘the
north wind’) and ‘aquila’ (‘eagle’). The creatures whom Thorkillus Adalfarus meets
in the cave where he must speak three truths are called ‘aquilos’ (which Peter Fisher
translates as ‘eagle-headed beings’), and Gríður appears to bear vestigial remnants
of this older aquiline association, while representing newer imaginative solutions
as to the origin of northern gales.

Gríður’s forehead is said to be wide, a trait typically associated with (ethnic
stereotypes of) the Saami people (Ballif Straubhaar, 2001, 107). Her prominent
dangling ears are another example of somatic ill-proportion. These unorthodox
dimensions reveal not just ethnic otherness and bodily deformity but social exclu-
sion. In Rígsþula, classified by Amy Eichhorn-Mulligan as ‘a clear physiognomic
rubric for reading (and perhaps writing) class-specific literary bodies’ (2006, 206),
the description of the character Þræll (‘Thrall’, that is, the lowest social class) reveals

12Another similar text is that in Gríms saga loðinkinna, first appearing in three fifteenth-century
manuscripts (AM 567 IV 4to, AM 343 c 4to, AM 471 4to). It reads as follows: ‘hon var langleit
ok harðleit, bjúgnefjuð ok baröxluð, svartleit ok svipilkinnuð, fúlleit ok framsnoðin; svört var hon
bæði á hár ok á hörun; hon var í skörpum skinnstakki; hann tók eigi lengra enn á þjóhnappa henni á
bakit; harðla ókyssileg þótti honum hon vera, því at hordingullinn hekk ofan fyrir hvóptana á henni’
(Rafn, 1829-30a, II:149).

13One other character from Old Norse-Icelandic literature is recorded as having ‘arnarklær’, that
being the master thief Jupiter from Bevers saga, but his claws serve a functional purpose, allowing
him to scale high walls in pursuance of his profession (Sanders, 2001, 307).
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several such disproportions, among which may be mentioned ‘fingr digrer...lotr
hryggr, langer hælar’ (‘fingers thick...bent back, long heels’) (Dronke, 1969-2011,
II:164). His partner, Þír, (‘Thrall-woman’) has sunburnt arms and their daughters
have names such as ‘Økkinkálfa’ (‘Bulgingcalves’) and ‘Trǫnubeina’ (‘Craneshanks’)
(1969-2011, II:165). The burnt arms of Þír may be read in a similar way as Gríður’s
burnt sleeves, the result of intense manual labour, in the first case outdoors, in the
second by a fire. Gríður’s previously mentioned remarkable nails may also be a sign
of tedious drudgery (Þræll is also said to have gnarled knuckles and striking nails),
but they may also allude to sexual deviancy. It has been observed that poorly kept
nails could possibly be a sign of sexual deviance, since they were associated with
venereal scabies (see Matthiesen, 1965).

Particular to the Old Norse texts is the emphasis on clothing. As already men-
tioned, it has been argued that the female body is so rarely mentioned in Old Norse
sources because it was often covered up as a result of the cold Icelandic climate.
While one may not subscribe to this interpretation, Jochens’ comments that the
clothes which covered Icelandic bodies were a particularly valent signifying field
seems justified (1991).14 Hair too, due to its potential visibility, becomes semantic-
ally loaded. One example of this valence are the regulations regarding gender-
appropriate clothing: special trousers containing support were to be used only by
men, and decolette necklines revealing the bust only by women. Another example
is the use of headwear by married women, which was removed allowing the hair to
hang freely should the woman return to the marriage market. Gríður’s attire flaunts
the accepted fashion codes revealed in Old Norse literature in several ways. Firstly,
she is said to have a beard and be balding. The latter feature can only be obvious if
she is using no headgear, and thus her uncovered hair might suggest availability for
marriage. Its masculine distribution, however, challenges gender-norms in a way
that gives that availability a negative twist. In C-Group texts, ‘sköllót’ (‘balding’) is
modified to ‘kollhettu’ (approx. ‘flat-cap’), but the gender-inappropriacy is retained
as such a garment seems most frequently to have been used by men.

The burnt sleeves have already been mentioned, but an even more loaded gar-
ment is the indecent smock (‘stakkur’), which is long in front but reveals the but-
tocks at the back. Such attire is mentioned in connection with several monstrous
women, particularly in fornaldarsögur.15 Oren Falk, discussing the eleventh-century

14No claim is made here that the fashion codes revealed in sagas corresponded with those pre-
valent in Icelandic society during the medieval or early-modern periods, but they could in any case
convey a sense of propriety or lack of decorum to astute audiences.

15Examples of scantily-clad women, often mentioning a ‘skinnstakkur’ or someone being ‘stut-
tklædd’, are Arinnefja in Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana (Rafn, 1829-30a, III:387),
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Norman Latin poem ‘Moriuht’ has observed that the scandalous attire which the
protagonist wears (‘all the way up to his buttocks (he was) naked. And, to relate
further, his genitals were visible in their entirety’) is one of the poem’s ‘most telling
septentrionalisms’ (Falk, 2013, 402). While the imagery could be associated with a
stooped posture, and thus a deformed body, in many of the examples it seems to
be a clear sign of promiscuity, since the body, which is customarily to be vigilantly
clothed, is laid bare. The exposure, and the corollary sexual deviance, also brings
shame. It may be worth mentioning that in mainland Scandinavia, at Vadstena Ab-
bey in Sweden, a disobedient nun was punished by being made to rearrange her
clothing so that her backside was bare, making corporal punishment possible but
also shaming the rule-breaker (Carlquist, 2014, 174). Inappropriate clothing im-
plies an inappropriate body, gender deviancy, sinful behaviour, sexual indecency,
and low class.

Many of the descriptive features recounted function on multiple levels, but all
combine to paint a picture of Gríður as irredeemably Other. She is more bestial and
monstrous than human, ethnically other, socially outcast, ambiguous in terms of
gender and sexually deviant. There is, however, no implication that the description
is intended to inspire fear. Illugi’s own truths, stated quite frankly, reproduce the
judgement of the narrative voice. The audience is thus encouraged to experience
both the disgust, superiority and grotesque comedy that comes from the identific-
ation of the misshapen and inappropriate body. The truths which Illugi tells will
now be looked out.

4.3 Telling Truths: Saying What You See
When Illugi and Gríður come face to face, the former wastes no time in stating the
purpose of his visit, that being to attain fire. Gríður is equally direct about Illugi’s
need to tell truths in order to gain access to the fire. There is, however, no obvious
gain for Gríður in setting such a requirement. Bravery, not honesty, was specified
by Grímhilldur as the quality necessary for the curse to be broken. Moreover the
truths need not, and ultimately do not, provide any obviously useful information.
This is particularly the case since the possibility of Gríður gaining insight from

Geirríður Gandvíkrekkja in Gríms saga loðinkinna (Rafn, 1829-30a, II:149), Gnípa and Geit in Jökuls
þáttr Búasonar (Posthumus, 1911, 75), Nótt in Ála Flekks saga (Lagerholm, 1927, 93), Skellinefja in
Þorsteins saga Víkingssonar (Rafn, 1829-30a, II:435), a group of trollish sisters in Hjálmþérs saga ok
Ölvers (Rafn, 1829-30a, III:482), as well as an unnamed giant’s mother in Valdimars saga (Loth,
1962-65, I:63).
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them is apparently precluded by the fact that, in order for her to validate Illugi’s
successful completion of the task, she must already be aware of his statements’ truth
content. Even in a more general sense, the setting of a verbal challenge to the hero
is peculiar. There are very few examples of such tests of wits in fornaldarsögur.16

When one take a step back, looking at the saga as a whole, the question of truth
proves to be a fraught arena. Early on in the saga we are introduced to Björn, who
slanders Illugi to the father and son, Hringur and Sigurður. Soon afterwards Illugi’s
mother dissembles with her own son, ostensibly sending him to fetch a spade while
actually arranging an encounter with a dangerous hag. Grímhilldur pulls the wool
over Áli’s eyes, and although we are not made privy to the lies which she uses
to insinuate her way into the royal court, her deceitfulness is made clear through
people’s suspicions of her underhand actions. She is the malevolent force behind
the nocturnal disappearances of innocent men and subsequently assassinates her
husband. Even Illugi may be guilty of lying. At the end of the saga we are told
that on Signý’s arrival in Denmark he tells ‘öll deili’ about her. This would seem
to imply that up to that point he had been withholding information and perhaps
denying Björn’s claims, which however provocative they may be are accurate, that
he sought Hilldur out in a cave. With so much mendacity evidenced in the saga,
even from the mouths of favoured characters, the moral status of truth is anything
but straightforward.

In lieu of text-internal clarification, it may be suspected that this scene gains
significance through its invocation of intertextual resonances. The truth contest
(three truths is the norm) appears in various contexts in medieval literature. In-
ger Boberg’s motif index lists three examples under the reference number H505.1
(1966, 153). Those, all from a Scandinavian literary ambit, are found in Illuga
saga, Book VIII of Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum, and an ævintýri entitled
‘Frá Ratepadius greifa’, based on the Gesta Romanorum but found in a manuscript,
AM 624 4to, dated to 1490-1510 (i.e. shortly prior to the first appearance of Illuga
saga in a manuscript). Hugo Gering’s collection Islendzk Æventyri contains detailed
notes pertaining to the latter with further examples of the motif: an aesopic fable,
two Old Danish church chronicles (from Roskilde and Esrum), a Basque tale, a
Welsh tale, the already-mentioned Scandinavian Illugi-ballads, and a Danish folk-
tale (1882-83, II:179-85).

‘Frá Ratepadius greifa’ is a good example for assessing some of the standard
16The riddles in Hervarar saga are the most obvious comparable example of a test of verbal dexter-

ity in a fornaldarsaga. Burrows See 2014. Örvar-Oddur’s drinking contest with the accompanying
‘mannjafnaður’ may be another example. Lönnroth On that scene and its performance potential see
2011.
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features of the truth-telling contest. In it Ratepadius, a ‘greifi’ (‘baron, earl’) in
Rome, declares that any criminal can be exonerated of all charges should he state
three incontrovertible truths. The hierarchical approach to veracity is crucial here,
as we are told that what are required are ‘III þing þau er sönn eru, ok svá sönn at
eingi mætti móti mæla’ (‘three things which are true and so true that no one can
contradict them’) (1882-83, I:245). Truth is treated as relative, and it is only a truth
which cannot be challenged that will stand up in this court of law. A highwayman
named Plebens ends up being the one to take up the gauntlet. The truths which he
states are revealing. The first is that he has always been a thief. This is contextually
incontrovertible since for the court to deny his criminality would be for it to deny its
own authority in this matter. The second truth is that he was brought to this place
against his will. This is also contextually hard to argue against since it is basically
an assertion of the court’s superior power (and naturally panders to the egotism of
those presiding). The final truth, which is the most complex, is that if he should go
free from that place, he would never willingly return there. Whether a conditional
statement can logically be called a truth is hard to say, but for the court it naturally
serves (despite referring to the future and thus impossible to confirm) since what
it amounts to is a promise, i.e. a performative speech act, ensuring (the will to)
self-rehabilitation. The task originally set for Plebens is actually quite complex, in
that most truths can be refuted, but he passes the test by proffering truths which,
if contradicted, have the potential to destabilise the validity and purpose of the
context.

Most of the other truth-telling contests listed by Gering follow, at least par-
tially, a similar pattern. That in Saxo’s Gesta Danorum does not have the juridical
associations of Ratepadius and Plebens’ story. The strange beings who inhabit the
cave simply ask for truths, as if seeking a remedy to cave-induced boredom, but
the truths end with a similar conditional phrase: ‘si in presentiarum recessu libere
fruerer, ulterius a reditu temperandum curarem’ (‘if I could freely return home at
this time, I would try never to come back’) (Friis-Jensen, 2005, I:574). The Illugi
material, saga and ballads, are alone among the tales of this type in not containing
the final conditional truth, which in nearly all other cases is formulated as a de-
sire to leave and an implicit promise not to return.17 Illugi’s truths also lack any
sophisticated awareness of hierarchical truth (from irrefutable to highly subjective)

17The fact that the saga is similar to the ballads and furthermore appears to be based on one
of them, should not discourage us from basing interpretations on the prose text. Both forms of
the Illugi story could have gained significance from a comparison with other truth tests, and since
the saga seems not to be a slavish reformulation of its source, the retention of certain features can
certainly be considered to be calculated.

157



or contextually-beneficial truth. His truths, rather, reveal the superficiality of his
character, and it is this, I would argue, that the test is designed to ascertain. For him
the truth is only skin-deep. He says what he sees without any awareness that his
words, as well as not being beneficial, are also highly inappropriate to his situation.
Moreover, the promise of a night of passion, a desire fuelled by this same visual
fetishism, is enough to make him bypass the get-out clause of the last conditional
truth. He has been promised a reward which appeals to his superficial nature and
this moulds his response to the task.

Another proof that the truth test is not a test in the traditional sense (i.e. not
challenging, not designed to weed out the more able from the less apt) is Gríður’s
later confession that she has killed a number of men with her short sword. The
sword is only unsheathed after the conclusion of the truth test, in what is ostensibly
the reward. To our knowledge none of the previous claimants have failed to state
three truths and none have been turned away without fire and frozen to death.
To the contrary, all have passed the first hurdle, proceeding to the inner sanctum
after unwittingly revealing their personal insights and individual perspectives in
the truth test, a fact which has subsequently enabled Gríður to manipulate them.
Succumbing to fear, on the other hand, appears to have been the stumbling block
for the many prior contenders. This we may guess, but we only witness subsequent
events as they relate to Illugi. Having laid himself bare, the next stage of his ‘ordeal’
is embarked upon.

4.4 Loathly Ladies II: Sex, Sovereignty and Submis-
sion

Following the truth test Illugi is taken to the bed where he may claim part of his
reward. Gríður describes this delicately as ‘liggja hjá dóttur minni’ (‘to lie with
my daughter’), a euphemism for sexual intercourse. Despite Gríður’s offer ap-
parently being made under no duress, she seems suddenly to take objection and
intervenes, both verbally and in a physically life-threatening manner, on three suc-
cessive occasions. Illugi’s impassivity in response to such provocation breaks the
curse under which Gríður and her daughter have been living. The precise dynamics
of the scene are unique in saga-literature,18 and the result is notable as being one

18An interesting parallel, however, is found in Án hrísmagi’s dream in ch.48 of Laxdæla saga. In
it a horrible woman comes at him as he lies resting, drags him to the edge of the bed and attacks
him with a short sword. Interestingly, in light of the arguments made here, Thomas D. Hill has
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of very few occasions in Old Norse-Icelandic literature where we glimpse a couple
in the (semi-)private confines of the bedroom. In this section a brief contextual-
ising consideration of saga sex-scenes will lead into a more detailed assessment of
the sexual ideology of Illuga saga as a whole. Subsequently the relevance that such
enchantment-breaking sex-scenes have within the tradition of the loathly lady will
be discussed, against which the specific realisation of the motif in Illuga saga will
be judged.

The vital structuring role that sex plays in a great deal of literature is both well-
known and unsurprising. One need not invoke Freud to accept the fact that sexual
desire can be interpreted as the motivation behind much (even overtly non-sexual)
narrative action. In a society with a strong emphasis on family and kinship ties,
such as medieval Iceland, representations of normative and deviant sexual prac-
tices may serve a strong regulatory function with regard to reproduction.19 Nev-
ertheless, explicit literary representations of sex tend to be avoided in medieval
Scandinavian literature. Obvious exceptions are the salacious utterances associated
with ritual slander (‘níð’). These bleed over into tableaux in sagas where sexual
acts are brought into focus in ways which have shameful repercussions for those
involved. An example is in Njáls saga when we hear of Hrútur’s sexual problems
with his wife (Einar Ól. Sveinsson, 1954, 24, 29). In Grettis saga a similar joke about
a penis leads to an apparently forceful proof of virility (Guðni Jónsson, 1934, 239-
40). Sexual violence is also present in Svarfdæla saga and Hrólfs saga kraka, to name
but two examples. On several occasions we see characters lying down together,
implying sex, but are privy to little else. Somee of the few scenes in which consen-
sual sex is shown in any more detail are the renowned episodes in Bósa saga which
draw comic potential from the euphemistic ways in which sex can be verbalised.

In Illuga saga sex is integral to the story structurally, by means of the central
position given to the bedroom scene, but could also be seen as being so figuratively.
It has already been mentioned that the saga contains two quests, the search for
a spade and a search for fire. Since the spade is for cutting peat, a type of fuel,
both quests can be seen as having the production of heat as their goal. Heat is
also associated with sex and sexual desire. In the B-Group versions of the saga,
the curse against Signý and her daughter Hilldur includes the comment that each

argued for a comic reading of the female aggressor (2007, 521).
19It must be borne in mind that the society being regulated is not pre-conversion ‘saga-age’ Ice-

land, but the Iceland of the twelfth century and beyond in which we know such narratives to have
been disseminated. It is worth remembering that a dominant sexual ideology need not be equated
with a monolithic one. Normative practices and their representations could have been, and were,
undermined and challenged in different contexts.
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man who sees Hilldur will experience a great and ‘heita’ (‘hot’) love towards her
(perhaps more appropriately translated as ‘ardent lust’). Moreover, the sexually
voracious Grímhilldur’s punishment is incessant fire burning from below between
her spread legs, an apparent punishment by means of excessive provision of that
which she craves.20

Beyond this potential figurative element, sexual ideology is most obviously re-
vealed in Illuga saga through the negative example of Grímhilldur. She is a clear
object of scorn, said to be ‘hið mesta flagð’ and characterised by her excessive sexu-
ality. Nevertheless, there is an ambivalence in her sexual practices, as well as a sug-
gestion of diminished agency: in several manuscripts we are told that ‘hana sótti
mikil ergi’ (‘great deviant desire came upon her’), an expression which suggests lack
of individual volition in the matter.21 In spite of this libidinal imposition, Grím-
hilldur bears no external marks of sexual deviancy, her beauty masking a trollish
nature. Her good looks allow her to manoeuvre herself into a desirable position,
and she succeeds in her upwardly-mobile enterprise of securing a royal marriage.
In this sense she is markedly different to the lowly ‘ambátt’ Sunnlöð. Both play
out their deviant fantasies in the shadows, but the latter is not able to extract any
social benefit from her urges. Grímhilldur can and does, but not all is well. While
sexual charms allow for a good marriage, they also lead to the dissolution of that
union since the king cannot ultimately match her excessive desire. Healthy sexu-
ality can be conversant with fertility and abundant offspring (the seven daughters,
as opposed to Álfrún’s only child, Signý), but once given free reign it can also lead
to the wasting of the kingdom. Grímhilldur marries and reproduces, but then kills
and depopulates. There may be a sense that the lack of moderation, rather than the
libido itself, is the problem. There is also the irony that using sex to get power can
give one the power to have sex: as a queen her unbridled passions can have wider

20Medieval medical thinking, relying heavily on hippocratic medicine, saw sexual intercourse as
a balancing out of the hot humours which predominated in the male with the cold humours most
common in women. This tradition of thought has been noted as prevalent in Iceland (see Kaiser,
1998, 60). The somewhat complementary common association of strong emotions (in particular
‘ardent’ desire and passion) with heat is well attested in the use of vocabulary in Old Norse. See,
for example, the entry for brenna (2) in the ONP which gives examples from Erex saga, Pamphilus
saga ok Galatea and Dínus saga drambláta. See also the final verse of Skikkju rímur (Driscoll, 1999,
315) where a burning sensation in the crotch is wished upon the women in the audience who laugh
and thus reveal their licentiousness.

21On the difficulties associated with the interpretation of the word ‘ergi’ through the filter of
modern gender conceptions see Clover (1992, 17), as well as Ármann Jakobsson (2008, 57-58) for a
semantic breakdown. While for men ‘ergi’ is often suggestive of femininity, for women the asso-
ciations tend towards excessive and inconvenient desire.
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ramifications outside of the domestic sphere.
The sex-scene in Gríður’s abode is distinct, in that the cave is a closed circuit,

and no wider repercussions may be expected from the sexual activity which occurs
in this space beyond civilization. Its semiotics can, however and as already men-
tioned, gain greater significance when seen through the filter of the ‘loathly lady’
motif, which in its earliest Irish forms uses a man’s sexual interaction with a wo-
man as a metaphor for the acquisition of sovereignty over a nation. In the Middle
English versions, the metaphor is removed and the man must submit to a woman
in order to learn the answer to a question. In such versions the motif may, at least
superficially, be deemed progressive in its inversion of the gender hierarchy under
patriarchy. It has been argued, however, that the ideological content of such scenes
remains conservative. Carolyn Dinshaw, after highlighting the misogyny inherent
in the grotesque female bodies in Gower’s version of the motif, states:

It takes the “love and sovereinete”...of the knight to undo the wicked
stepmother’s curse - that is, to organize and fix this sagging, pinched
and in-turned corpus as a normal, recognizable (read marriageable) body.
(1999, 163)

Even when the man submits to the woman’s judgement, there is a validation of the
normative view that sexual relations with a man (and by extension marriage) bring
her excessive and monstrous female body back into the fold of polite society, and
thus patriarchy. The female, in order to be scrutinised and subjected to the crit-
ical male gaze in the Old Norse texts, has been figured as a monster. The reverse
transformation is also effected by masculine agency. An example of successful re-
integration is that of Lopthæna in Gríms saga loðinkinna, who drops mysteriously
out of polite society and into a monstrous existence, but is then reclaimed through
her sexual encounter with Grímur and subsequently marries him. These trans-
itions between monstrous and human states may be seen moreover to reflect the
slippage between the categories of human and monster. Ármann Jakobsson has ar-
gued that ‘tröll’ (as with many other loosely-defined and overlapping teratological
terms), rather than designating a fixed monstrous aesthetic and skill-set, ‘is often
used as a metaphor for anything excessive, anything which is unrestrained, un-
hinged, uncivilised and unmeasured’ (2008, 63). He also states that ‘once the thing
has been recognized, it ceases to frighten in the same way and then it loses some of
its trollish aspect’ (Ármann Jakobsson, 2009, 193). A sliding scale of monstrosity
can be conceived of, movement along which can be effected by ‘civilizing’ actions
such as normative heterosexual sex. When a trollwife is no longer being antisocial,
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she is no longer a trollwife. Thus the use of the ‘loathly lady’ motif is in essence a
symbolic act of resocialisation and de-trollification.

Yet not all monstrous women can be rehabilitated in such a way. The most
common alternative to reintegration is a brutal death at the hands of a man: such
is the case with Sunnlöð and Signý/Gríður’s half-sisters. A third way, rupturing
the submission or death dichotomy, is provided in the Álfheim of the backstory.
Since Eiríkur dies while raiding, Áli is disposed of by Grímhilldur, and the male
inhabitants of the realm fall prey to Grímhilldur’s depredations, the kingdom ends
up with a significant dearth of men. A matriarchal order thus evolves, where it
falls to women to regulate themselves. In this environment, Grímhilldur’s lust
for power and verbal assault is challenged by Hilldur’s counter-curse. This con-
trasts with the similar cases in Gríms saga loðinkinna and Hjálmþérs saga where the
male protagonists deal with the insatiable and malevolent stepmothers themselves
(Rafn, 1829-30a, II:153, III:479,517). In the matriarchal Álfheim no such recourse
is available to Signý and Hilldur. After female self-regulation presents itself as a
possibility, it seems to extend to the main narrative. The typical (and misogyn-
istic) set-up of the ‘loathly lady’ motif would have Illugi fixing Gríður’s outlandish
body through sexual dominance. Gríður however sidesteps this by substituting the
already desirable body of her daughter in place of her own.

The terms of the curse, as it is recounted by Signý subsequently, say nothing of
the necessity for a sexual encounter.22 Regardless of this Gríður has found, along
with her trollishness, a new appreciation for the subtleties of physical pleasures. In
fact, being a troll seems to have put her in contact with some of the reasoning and
(deviant) logic of Grímhilldur, her evil stepmother. Just as the latter used sexual
wiles to dupe the elderly king Áli and thus achieve her desires, so Gríður uses sex
as a tool. Grímhilldur is not just a role model (as odd as that may seem) but also the
supplier of the necessary conditions. These precise means of manipulating sex have
been provided, presumably unintentionally, by the deviousness of Grímhilldur’s
curse, which makes Hilldur an irresistible sexual object and Gríður an implacable
and violent mother. Hilldur is the bait and Gríður the executioner in what is meant
to be a highly efficient rat-trap. Yet, learning from Grímhilldur, Gríður has identi-
fied a solution to her dilemma in the potential for the right bait to deprive men of
their normally-functioning self-preservatory instincts. Sex becomes a diversionary
tactic. Having been told that she and her daughter will never be freed from the spell

22Hilldur is made into an irresistible target of male sexual desire, but the minimum and exclusive
requirement for the curse to be broken is for a male protagonist’s fearlessness in the face of Gríður’s
armed attacks.

162



because all men will fear her terrifying shortsword, Gríður, unable to change her
appearance or that of her terrifying weapon, uses sexual arousal to eliminate that
fear. Illugi is so engaged in the act of coitus that he pays little or no attention to
the precariousness of his situation. It is when he is ‘sem glaðastur’ (‘as glad as can
be’, a fairly transparent euphemism for orgasm in the context) that Gríður lunges.

Thus the particular treatment in Illuga saga subverts expectations in several
ways. It does so firstly by being an example of the ‘loathly lady’ in which the female
directs the action throughout and never has to submit to male control or correction.
Carl Phelpstead, referring to the analogous scene in Hrólfs saga kraka, points out
that there ‘we see decision-making in sexual matters to be the male prerogative’
(2003, 8). It is Helgi who assigns positions in the bed, telling the dishevelled elf-
maiden ‘ligðu hér við stokkinn í klæðum þínum’ (‘lie here on the edge of the bed in
your clothes’) (Rafn, 1829-30a, 30). In Illuga saga, on the other hand, it is Gríður
who calls the shots, as witnessed by her repeated use of imperatives (‘leik allt það
er þig lystir’, ‘heyr þú!’ and ‘far þú nú til svefns’) and the three separate occasions
where she drags Illugi to the ‘stokkur’ (‘edge of the bed’). With Gríður’s agency be-
ing upgraded there is a conversant downgrading of our assessment of Illugi. Later
commentators would see him as a superlative hero, fatalistically stoic in the face of
death, but the analysis just outlined opens up a space for us to see him as subject to
passions, aroused and consequently manipulated. The heroic ideal of the conven-
tional saga hero is undermined by the events in Gríður’s cave. The incongruity of
this role-reversal may be a strong reason to interpret this scene as humorous.23

Due to the novelty of Gríður’s approach, the outcome is not a done deal. Even
in a male-dominated arena, such as Hrólfs saga kraka, the disenchantment of a prin-
cess through sexual intercourse does not always have a happy ending (although the
fatal flaw in that saga seems to be not so much the sex itself as Helgi’s subsequent
dereliction of paternal duties, which prompts Skuld to be resentful and ultimately
vengeful). With Gríður taking the reins, as well as Grímhilldur as a kind of role
model, we may fear the repercussions of this shift in the power dynamics. Yet
in Illuga saga Gríður’s machinations have a built-in regulator, suggesting that she
has learnt from her predecessor’s mistakes. While the incompatibility of Áli and
Grímhilldur’s sex drives led to her poisoning him, the bedroom scene puts Illugi’s
virility to the test in a way that ensures he will not be lacking (at least for the time

23The incongruity of role-reversal is by no means a definite marker of intended humour, al-
though it frequently functions as such. The evocation of pity or fear could be argued to counteract
the humorous impulses here, but I am not sure that Hilldur’s objectionable treatment or Gríður’s
threatening gestures would have been granted such consideration in the eyes of an audience primed
to see the absurd hilarity at work here.
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being) as regards conjugal duties. Hilldur is the victim of her mother’s ploy (her
silence means that she cannot give consent), but the outcome is that she has a fully-
functioning husband. Gríður’s sexual acumen apparently also ensures that the same
is the case when she comes to marry Sigurður. We are told, after all, at the end of
the saga that ‘þeirra samfarir voru góðar’ (‘their married life/sex life was a happy
one’).

4.5 Gríður’s Lifestory and Slow Reversion
As soon as Illugi has ‘passed’ the test, Gríður informs him that she cannot thank him
enough because he has freed her from a terrible curse. She tells him her life story,
with an explanation of how the curse came about as its climax. Her evil half-sisters
appear at the end of the story, Illugi dispatches them, and Gríður sends him on his
way. Shortly afterwards Björn dies, and we are told by the narrator that Gríður is
responsible. The discussion of the broken curse, followed by actions apparently
befitting an individual still under a curse, have provided one of the most notable
challenges to interpretation of the saga. Nevertheless, having already suggested
that there may be a more subtle method behind Gríður’s action than up to this time
has been identified, perhaps we can also see a logic behind these apparent narrative
non sequiturs.

Davíð Erlingsson explains this section of the saga in the following way:

Þessa missmíð alla virðist ógerningur að túlka nema á einn veg: Í efnis-
heimild fornaldarsögunnar hefur skessan ekki verið neitt annað en tröll-
skessa. Því hefur höfundur breytt. Álagasagan öll er viðbót hans og
einnig vitaskuld gifting Signýjar, samkvæmt hinu algenga giftingaæði
í sögulokum slíkra skemmtisagna. En þegar hann greindi frá síðustu
skiptum Illuga og skessunar í Gandvík, hefur honum láðst að taka tillit
til eigin breytinga og hann kemur upp um sig með misræminu, sem af
því leiddi. Hann hefði þurft að gera fleiri breytingar til þess að skila
sögunni brotalausri. (1975, 19-20)

(This flaw in the construction seems impossible to interpret other than
in one way: in the source material of the fornaldarsaga the hag has
been nothing other than a trollwife. The author has changed that. The
whole story of the curse is his addition, as is naturally the case with
Signý’s marriage, in accordance with the common trend for marriages
at the end of such entertaining sagas. Yet when he narrated the final

164



dealings of Illugi and the trollwife in Gandvík, he neglected to take
into account his own changes, and gives himself away through the non
sequitur which results. He would have needed to make more changes
if the intention were to deliver a flawless saga.)

The ‘missmíð’ (‘flaw in construction’) identified by Davíð Erlingsson is said
to be impossible to explain in any way other than as the result of the incomplete
realisation of the changes necessary after the addition of the cursed-princess mo-
tif to the original troll story (see figure 4.1). Davíð Erlingsson saw the origin of
Gríður’s post-curse violent tendencies in the earlier form of the narrative where the
troll-wife was no more and no less than that. When the saga author decided to add
the curse story, the trollwife was nominally rehabilitated, but due to insufficient
artistry on the part of the adaptor did not exemplify in her deeds what seemed re-
quired by her stated reversion to a princess. Yet a weakness of this argument is
that none of the ballads (if we accept those as earlier forms of the narrative) show
the fully-realised trollwife killing any companion of the hero (or killing anybody at
all for that matter, although she tries with the hero). While she may be homicidal
by nature, in the Norwegian ballad, previously considered to be the closest to the
saga, the trollwife meets her fate in the cave and comes into contact with nobody
besides the hero (Illugjen). We can however reappraise this reading of the narrat-
ive’s development on the basis of the previously discussed findings on the saga’s
origins.
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Original Illugi Ballad Illuga saga

Illugi enters cave Illugi enters cave

Illugi kills troll Illugi breaks curse

Story of curse

Saves princess Leaves with princess

Returns home Returns home

Figure 4.1: A simplified diagram showing Davíð Erlingsson’s view on the modification of the
narrative following the insertion of the álög material. In the saga the troll is not killed, but rather
saved, turning out to be a cursed princess.

In chapter 1 a number of reasons for seeing the Faroese ballad as the closest
version to and source of the saga were proffered. One of those reasons is that in
the Faroese ballad the trollwife (or ‘gívur’, as she is termed), charmed by Illhugi’s
wooden statue trick, experiences a change of heart, becoming almost maternal and
calling Hilda her foster-daughter (this is similar to Gríður’s partial change of per-
sonality after the curse is broken in the saga). Another of the reasons is that the
trollwife then accompanies Illhugi and Hilda to the boat where she is threatened
by one of Illhugi’s companions, whom Illhugi in turn threatens with death should
any harm come to the trollwife. This setting up of a conflict between the troll-
wife and Illugi on the one side, and a male crew member on the other, is seen as a
possible source of the conflict which Illugi and Gríður are engaged in with Björn.
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The addition of the embedded story with the álög motif therefore simply gives
an alternative explanation for the trollwife’s change of heart, rather than replacing
an inveterate monster with a conflicted princess/trollwife. The conflict with Björn
may still be deemed incongruous (killing men is less fitting for a princess than even
the friendliest of trollwives), but even in the source material it is the rehabilitated
trollwife who comes into contact with the unruly crew-member. It is true that we
cannot be sure how closely the Faroese ballad as we have it represents the source
of Illuga saga, but it is possible that the saga author, rather than failing to wipe
out superfluous features of his source, has actually further developed the potential
conflict taken from the ballad. The minimal exchange of angry words we see in
the Faroese ballad becomes Björn’s scathing attack on Illugi and Hilldur, and ulti-
mately his execution-style murder in the saga. Developing the material, rather than
failing to filter it, suggests a much more conscious engagement on the part of the
saga-author and thus, again, we may ask to what extent Gríður’s actions follow a
logic.

If that logic, should it exist, has eluded our interpretation, we are not alone.
Evidence that early copyists also considered the álög-material and Gríður’s conver-
sion to be poorly integrated can be deduced from their modifications to the em-
bedded story. In the oldest manuscripts, the tale is told completely in third person,
and it is only at the very end that Gríður makes the revelation that she and Signý
are one and the same person. In later manuscripts, from the B- and C-groups the
story is gradually shifted into first person.
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AM 123 8vo (mid-16th
c., A-Group)

AM 203 fol. (1641-72,
B-Group)

BL Add. 4859 (1694, C-
Group)

Nú mun ég segja þér
æfisögu mína, en þú
[...] hlýða. Kongur
sá réð fyrir Álfheimum
er Áli hét. Hann átti
sér drottningu er Álfrún
hét. Þau áttu dóttur
eina. Sú hét Signý. Hún
var að öllu vel að sér.
Þegar Signý hafði alldur
til, var hún gipt þeim
kongi, er Eiríkur [...].
Hann féll í vesturvík-
ing. Dóttur áttu þau
saman, þá er Hilldur
hét, og var hún meyja
fríðust. Fór Signý [...]
til föður síns og var með
honum. Drottning fékk
sótt [...] hana leiddi til
bana, en kongur barst
lítt af. En Signý var i
skemmu og hafði sorg
mikla eptir kong sinn og
móður. Kongur fékk
þá drottningu er Grím-
hilldur hét.

Nú mun ég segja þér
æfisögu mína. Kongur
sá réð fyrir Álfheimum
er Áli hét. Drottning
hans hét Álfrún. Hún
átti dóttur eina, og sú
hét Signý og var hún
að öllu vel að sér búin.
Og er ég su sama Signý.
Og nær hún hafði fen-
gið alldur og nám, var
hún gipt þeim kongi
er Eiríkur hét. Féll
hann í orrustu í austur-
ríki. Dóttur átti hann,
er Hilldur hét og var
hún meyja fríðust. Og
er hún nú hjá þér í
sænginni. Fór ég þá
til föður míns, og voru
við með honum. Móðir
mín tók þá sótt og an-
daðist, en kongur, faðir
minn, barst lítt af. Var
ég i skemmu og hafða
ég sorg mikla eptir mína
móður. Faðir minn
fékk þá drottningu, er
Grímhilldur hét.

N ú m u n é g s e g j a
þér æfisögu mína, og
þú munt hlýða vilja.
Kongur sá réð fyrir
Álfheimum er Áli hét.
Drottning hans hét Ál-
freim. Þau áttu dóttur
eina er Signý hét. Var
hún að öllu vel að sér, og
er ég su hin sama Signý.
En nær ég hafði fengið
námsalldur og vizku,
var ég gipt þeim kongi,
er Eiríkur hét. Og féll
hann í orrustu í aus-
turvegi. Dóttur áttum
við saman, er Hilldur
hét og var meyja fríðust,
og er hún nú hjá þér
í sænginni. Fór ég þá
til föður míns, og svo
dóttir mín. Og vorum
við með honum nokkra
hríð. Móðir mín tók þá
sótt og andaðist. Barst
faðir minn þá lítt af. Ég
var i skemmu og hafði
sorg mikla eptir móður
mína. Nokkru síðar
fékk faðir minn þeirrar
konu er Grímhilldur
hét.

Figure 4.2: Three representative texts from the major groups of manuscript transmission with
the pronouns used in the embedded story emphasised.
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The reasonable logic behind the changes may be that if someone tells a story
about themselves, they should use first person pronouns and verbs forms. In AM
203 fol. we see this conception only partially realised, as Gríður states ‘og er ég
sú sama Signý’ before referring to herself in the third person again (‘og nær hún
hafði...’). By the time we reach the manuscripts of the North-Western Subgroup
nearly all such inconsistencies have been resolved by the fairly consistent use of
first person personal pronouns. Nevertheless, while from a grammatical point of
view, such logic is infallible, in terms of narrative art it is not necessarily inexorable.
In fact it could be argued that the older third-person embedded story heightens the
dramatic tension. Gríður has already confessed to being a cursed princess and stated
that she will tell her life-story, so it seems obvious that she is the protagonist, yet
until she states as such, we may be left with a sneaking suspicion that she is more
similar to Grímhilldur. Moreover, the use of third person pronouns in the embed-
ded story need not be the result of absent-mindedly importing material wholesale
without the necessary adaptations. Nearly a century ago, Margaret Schlauch dis-
cussed the sudden vogue for embedded stories in romantic sagas (1934, 60-61), and
among her examples are others where the narrator of such an embedded story tells
of themselves in third person. In Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana,
generically close to Illuga saga, we see the hero Ásmundur explaining how King
Óttarr and his wife Sigríður ‘áttu einn son; sá hét Ásmundur; hann var mikill vexti’
etc. The narrator is himself the son.24

The question of the logic of the álög story also shows up in Gríður’s reversion
to Signý. In this case too, the early manuscripts follow a pattern which the later
manuscripts attempt to erase. In all manuscripts at the end of her story Gríður
confesses that she is Signý. In the later manuscripts where the narrative has been
shifted to first person this second stating of her identity is redundant. Nevertheless,
in all manuscripts, following this revelation, there is a lag before Gríður is no longer
referred to by the narrator with that name (and not Signý). In AM 123 8vo, Gríður
remains referred to by her troll name until she finally arrives in Denmark at the end
of the saga. In later texts, the scribes seem to have questioned the logic of using a
troll name for a woman who has been freed from a curse and thus start using the

24Gottskálk Jensson has argued that in Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana the third
person narratives of the heroes are contrasted with the first person narrative of Arinnefja, the troll-
wife (2003, 198). The different approaches to narrating represent an imposition upon the characters
of different concepts about the generic status of their autobiographies. The heroes see their lives
as fornaldarsögur, the trollwife as a kind of old wives’ tale. Following this argument, in the earlier
manuscripts Gríður might be said to be assuming a ‘masculine, heroic and emotionally detached
third-person’ (2003, 193) voice as part of her rebellious self-fashioning.
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name Signý earlier and earlier. Compare the following examples:

AM 123 8vo (mid-16th
c., A-Group)

AM 363 II 4to fol.
(1684-89, B-Group)

AM 582 4to (1690-92,
C-Group)

Gríður mælti þá: “Nú
hefur þú, Illugi, frelst
okkur bæði af þessum
skessum. Og hef ég
við þær átt XI vetur.”
Illugi segir það nógu
[...] verið hafa. Eptir
þetta fylgir Gríður
þeim til báts Illuga og
gaf hún þeim gull og
marga dýra gripi. Og
hafði hann nú með sér
elldinn, og skilldist hún
þar við þau. ... Björn
er horfinn og leituðu
og sjá um síðir að hann
hangir upp við siglurá.
Þeir vissu ekki hverju
þetta gegndi um líflát
Bjarnar, en Gríður hafði
hengt Björn á þessari
nóttu, fyrir það hann
kallaði Hilldi tröllkonu.
... Signý kemur nú til
Danmerkur

Gríður mælti: “Nú
hefur þú, Illugi, frelst
okkur af þessum skes-
sum. Hef ég nú átt í
þessu stríði X vetur.”
Hann kvað það nógu
lengi verið hafa. Eptir
það fylgir Gríður þeim
Illuga og Hilldi til skips
og gaf hún þeim mikit
gull. Hafði hann þá
með sér elldinn. Skilldi
Signý þar við þau. ...
Björn er horfinn, en
er þeir leituðu hans,
sáu þeir hann hékk við
siglutréð. Þeir vissu
ekki hverju það gegndi
um líflát hans. Hafði
Signý hengt hann þar
á þeirri nóttu fyrir
það hann hafði kallað
Hilldi, dóttur hennar,
tröllkonu. ... Eptir
þetta kom Signý til
Danmerkur

Gríður mælti: “Nú
hefur þú, Illugi, frelst
okkur mæðgur af þes-
sum skessum. Hef ég
átt í þessu stríði XI
vetur.” Illugi segir það
nógu lengi verið hafa.
Eptir það fylgir Signý
þeim til bátsins og gaf
hún þeim mikit gull.
Hafði Illugi með sér
elldinn. Skilldi Signý
þar við þau. ... Björn
er horfinn og leituðu
þeir hans og sjá að hann
hékk við siglutréð.
Þeir vissu ekki hverju
gegndi um líflát hans.
Signý hafði hengt hann
á þeirri nóttu fyrir það
hann kallaði Hilldi, dót-
tur hennar, tröllkonu.
... Signý kemur þá til
Danmerkur

Figure 4.3: Three representative texts from the major groups of manuscript transmission with
the appellatives used to refer to Gríður/Signý emphasised.

While a transparent logic lies behind the earlier onset of the use of the name
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Signý in the later manuscripts, it also leads to its own set of problems. The most
obvious is that in the later manuscripts Signý is said to have killed Björn, rather than
Gríður. While both are the same woman, and with the curse having been broken
the actions are deemed in either case inappropriate, the use of the princess name,
rather than the troll name, heightens the clash of expectations. The later copyists,
in trying to fix a perceived error, have in fact exacerbated it.

In at least one manuscript we see yet another alteration which could be read
as an attempt to patch a ragged garment. Prior to killing Björn, Gríður/Signý’s
decision to part with Illugi and her daughter can already be interpreted as incon-
gruous. If she is no longer a troll, there is no reason why she should remain in a
cave. That such reasoning also occurred to an earlier reader of the saga can be wit-
nessed in an addition in ÍB 233 4to, where an explanation is given (the manuscript
is damaged, hence the ellipses):

Skilldist Gríður þar við þau og bað [...] allra heilla og fór að vitja sinnar
gömlu stjúpu. Var hún þá að [...] í eldunum, en þrælarnir að herða bálið
allavega að henni. Beiddi hún Gríði þá miskunnar. En Gríður [...] því
öngvan gaum gefa og bað þá að auka bálið [...] Þeir voru fýsir til þess
og lauk Grímhilldur þar sínu [...] og skemmdarfullu lífu.

(Gríður parted with them there and wished [...] good luck and went to
visit her old stepmother. She was then [...] in the fire, and the slaves
stoking the fire on all sides of her. She begged Gríður for mercy. But
Gríður [...] paid no heed to that and ordered them to strengthen the
fire [...] They were only too keen to comply and so Grímhilldur ended
in that place her [...] and shameful life.)

The unfinished business justifies Gríður/Signý’s remaining behind, but again
the cathartic and mercilessly brutal execution of the stepmother has ramifications
in the interpretation of the narrative. We understand why Signý stayed behind,
but her character is not rehabilitated through her vengeful actions. Those fit more
readily with the woman who threatens Illugi with a knife and strings Björn up from
the mast than with the lachrimose princess in her bower who could not speak for
grief when she was cursed by her stepmother.

Since the remedies applied lead to further problems, again I would argue that
we should try to divine the logic inherent in the earliest version of the saga. One
way to do this is through a reassessment of the functioning of the curse and an
adjustment of our readerly expectations with reference to the anti-social female
figure.
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Starting with the curse, it is a general modern conception that once the con-
ditions for breaking an enchantment have been met, a curse is instantaneously
broken. Yet our medieval sources do not unanimously represent the moment at
which a curse is broken with visible accompaniments, such as a flash of light or a
poof of smoke. There is thus little reason to assume that medieval, or for that mat-
ter sixteenth-, seventeenth- or eighteenth-century audiences would have viewed
post-curse transformations as sudden and evident. It is true that the casting of the
curse results in Signý and Hilldur being whisked away forthwith, but no similar
‘whisking’ occurs after Illugi breaks the curse. In the fornaldarsögur there are sev-
eral cases of curses being broken, but in none of them is there a description of a
transformation taking place before the eyes of an observer. In fact, it is made quite
obvious that changes are often effected without an observer, as is the case in Hrólfs
saga kraka. There, the grieving King Helgi is visited by a wretched woman. He
takes pity on her and allows her to sleep on the edge of his bed, and we are told that
‘konungur snýr sér frá henni. Ljós brann í húsinu; ok er stund leið varð honum litit
um öxl til hennar; þá sér hann at hvílir kona sva væn, at eigi þykist hann aðra kona
fríðari séð hafa’ (‘the king turns away from her. A light burnt in the room, and
when some time had passed he looked over his shoulder at her. Then he sees that
a woman was resting there, so beautiful that he thought he had never seen anyone
so beautiful’ (Rafn, 1829-30a, I:31). In Gríms saga loðinkinna too the transforma-
tion occurs out of sight while Grímur sleeps. A corollary of this is that there is no
emphasis on immediacy. A ‘stund’ (‘period’) or a night passes before the transform-
ation becomes apparent. In Illuga saga, where compared to these other examples
there is a striking absence of mention as regards a physical transformation, we must
neither assume an immediate nor visible transformation of Gríður in the earliest
incarnation of Illuga saga.25

The second aspect to take into account is the antisocial female figure. I have
already argued that the breaking of a curse through (or, as in Illuga saga, merely
accompanied by) sex can be seen as a metaphor for the integration of unruly fe-
male sexuality into the patriarchal sphere. In both of the examples just mentioned
the changes of the curse are noted soon after an implied sexual liaison. But since
Illugi never has sex with Gríður, her reintegration into the patriarchal sphere may
be expected to take longer. Reminding ourselves of Ármann Jakobsson’s defini-
tion of the figure of the troll as an antisocial presence, it could be argued that until

25In the later manuscripts of Illuga saga we may note a shift towards the idea of immediate re-
percussions on the breaking of a curse, at least as regards Grímhilldur falling into the fire. This is
witnessed by the addition of phrases such as ‘strax’ (AM 203 fol., B-Group) and ‘á þeirri stundu’
(BL Add. 4859, C-Group) when referring to her plummet into the brazier.
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the wayward figure is confronted with a normative sphere the process of social-
ization cannot take place. Since Gríður is not initiated into a pseudo-marriage in
the bedroom, we may assume that it is only on returning to Denmark, the civil-
ised world and official marriage, that she becomes fully reintegrated into a social
context which allows the breaking of the curse to come to fruition. In the cave in
the frozen north she continues to act like a troll even though the conditions for the
curse to be broken have been achieved.

We may even see her continued fulfillment of her trollish role as conscious and
wilful. Having avoided sexual subjugation, she continues to enforce her agency.
Her statement, on being freed from the curse, that killing men is not ‘kvennligt’
(‘womanly’, ‘befitting of a woman’) takes on a highly ironic shade in light of her
killing of Björn. But the grounds for the murder are explicit and, from somebody
who is in the process of socialization, highly comprehensible. Revenge for the
slight to her daughter is part of it, and much has been written about the potential for
revenge to override all other meaning-making structures in saga-literature. On top
of this, Björn is the only character to call her daughter out on her trollish aspects.
His suspicions and aspersions present a threat to her possible assimilation into
polite society (just as he slandered Illugi at the start of the saga, he may slander her).
Thus while critics such as Björn remain at large, Gríður’s acceptance in her new role
as Signý is in jeopardy. His death at her hands is harsh but fully comprehensible
within the logic of the saga. The fact that he disappears at night, while the other
men sleep, is yet another reason to see Gríður, at least to some extent, as continuing
in the footsteps of her evil stepmother, Grímhilldur.

4.6 Epilogue: Getting a Foster-Mother
With all obstacles removed, Illugi and Gríður can cement their now friendly re-
lationship, an important aspect of which is the assertion of fostering. Although
AM 123 8vo bears no title and does not mention Illugi as ‘Gríðarfóstri’, all of the
texts from the seventeenth century and most subsequent ones contain this word in
their titles. Nevertheless, it is easy to overlook the implied relationship because,
outside the title, no mention is made of it in the earliest texts. The only place in
which it is deemed necessary to explain, to some degree, Illugi’s cognomen, is in
the texts of the North-Western Subgroup. The earliest of these is BL Add. 4859
(1694). There and in the other manuscripts of the North-Western Subgroup we
are told that Illugi was given the nickname after he gave details of his adventure
with Gríður, upon Signý’s arrival in Denmark, to his men.
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Several questions arise when considering Illugi as Gríður’s ‘fóstri’. Those in-
clude the exact nature of the relationship so designated, as well as Illugi’s situation
as compared with other ‘fóstri’ characters. An obvious point of comparison is the
other saga-hero who is specifically referred to as being the ‘fóstri’ of a troll, Hálfdan
Brönufóstri.26

To answer the first question, Mathias Kruse, in his recent edition of Hálf-
danar saga Brönufóstra, has reminded us that a ‘fóstri’ can refer to either part in
a fostering relationship, both foster-parent or foster-child, and even to a foster-
brother (2009, 91). It can specifically refer to the participants involved in a sys-
tematic process of raising another’s child, but can also allude to those involved in
a looser or more symbolic relationship where one acts as a mentor or benefactor
to the other.27 Thus, of the two German translations ‘Ziehsohn’ (‘foster-son’) and
‘Schützling’ (‘ward/charge/protegé’), Kruse prefers the latter to refer to Hálfdan,
since he clearly does not grow up with Brana. The same logic applies for Illugi. He
is not raised by Gríður, so we must rather consider him to be her protegé.

There are many comparable relationships whereby trolls or giants give aid and
guidance to a young hero (see Ellis, 1941). An overview of those involving a female
‘fóstra’ is given in Lorenzo Lozzi Gallo’s article on ‘The Giantess as Foster-Mother
in Old Norse Literature’ (2006). He emphasises that the trope frequently involves
assistance of a magical nature, and that there is an underlying sexual attraction
between the hero and the giantess. The latter may extend to an implication that,
where cohabitation in a cave occurs, a sexual initiation and education of the adoles-
cent protagonist takes place. In Illugi’s case, Gríður may be said to provide help,
magical (her implied control of the wind which brought Illugi and his companions
home at the end of the adventure) and otherwise (her providing of fire, killing of
Björn). These benevolent aspects are, however, countered by the challenges which
she presents: the quest for fire may have been necessitated by her control of the
winds, which bring Illugi and his men to the frozen north in the first place, and her
threatening of Illugi with her short sword is not the behaviour of a thoroughgoing
benefactress. In the bedroom too, Gríður provides Illugi with a sexual education
but, as discussed above, makes use of her daughter’s body rather than submitting
her own. It is clear that Illugi’s role as protegé of Gríður strains the definition of

26Another example, yet from a slightly different generic context, is Haraldur Dofrafóstri. Haral-
dur, unlike his fornaldarsögur counterparts, is actually stated to have undergone a period of instruc-
tion with Dofri.

27A seventeenth-century corroboration of these readings is Thomas Bartholin’s Latin transla-
tion of Illugi as ‘Gridæ alumnus’ (1689, I:7). ‘Alumnus’ can mean both ‘foster-child’, ‘protegé’ and
‘student’.
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the ‘fóstri’.
The borderline status of Gríður as foster-mother should not surprise us in light

of her previously discussed ambiguity on so many levels. The very motif of the gi-
antess as foster-mother may have encouraged ambiguity. John McKinnell argues
that the fantasy giantess can be a way of ‘reconciling incompatible beliefs’ (2009,
206). He sees the relationship as possibly being structured through the conflicted
oedipal gaze towards the maternal body. Lozzi Gallo, referring to the development
of the fostering-motif over time, suggests an alternative approach to the incom-
patibilities of the figure. In older Scandinavian texts giantesses were more often
beautiful and desirable. As the late medieval grotesque ‘trollflagð’ became a more
standard image, sexual education at their hands became less obviously appealing
and the motif was turned into a more humorous scene through the incongruity of
the participants.

The ambivalence of the trollish foster-mother, whatever the source, can be set
up only to play into a reconciliation at a later point within the narrative. Such cath-
arsis is dealt with, for example, through the revelation that Brana is only half troll,
being the offspring of a human (and royal) mother.28 In Illuga saga, when Gríður
arrives home we may expect a sexual encounter to ensue, but instead her beauti-
ful daughter is suddenly introduced. The awkward sexual encounter is avoided
through the division of the trollish and erotic features into the two characters,
mother and daughter. Yet, despite the distance travelled from the older mytho-
logical sources, it may be that the historical traditions which these narratives play
off lingered in the consciousness of seventeenth- and eighteenth-century audiences.
Memories of the helpful (and alluring) giantess Gríður in Þórsdrápa may well have
been evoked by her post-medieval namesake.

If an element of farce may be seen to prevail in the sexual encounter between
hero and trollwife in the fornaldarsögur, there is likewise a dose of irony in the help
given. This is extremely clear in Hálfdanar saga Brönufóstra in the cases where
Brana helps Hálfdan. She first turns up to help him win his fight against Sleggja,
by tripping up the latter and handing Hálfdan a short-sword. Then she aids him
in killing her family, gives him shelter and sleeps with him throughout the winter,
informs him of Marsibil and gives him the magical gifts which will enable him to
seduce her and deal with Áki’s challenges. Later on, she saves his sister from a rape
attempt, then saves him and his foster-brothers from burning to death in a hall after

28Geirríður Gandvíkrekkja in Gríms saga loðinkinna is not a foster-mother, but performs actions
typically associated with such characters. Her sexual encounter with Grímur is vindicated when she
turns out to be Lopthæna, his wife, under an enchantment.
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falling into a drunken stupor, and finally reminds him of Marsibil after he has fallen
into a curse-induced amnesia. The sheer weight of interventions give the strong
impression that Hálfdan is not a hero with good connections, but an incompetent
who is deeply reliant on outside help and would be dead and humiliated without it.
McKinnel interprets Brana as, at least initially, a ‘fantasy of male irresponsibility’
(2009, 206), and yet that irresponsibility can be seen to bear with it ignominy as
a side-effect. The descriptions on several occasions bolster such a reading, most
notably when Brana complains about having had to leave her baby behind to save
the inebriated Hálfdan. The help which Illugi receives from Gríður can also be
interpreted as detrimental to his prestige. She helps him out of a predicament which
she herself may well have caused. She bosses him around in the cave and shows
him up for the simple and superficial soul that he is. Finally, she does away with
Björn for calling her daughter a ‘tröllkonu’, when Illugi himself, despite repeated
provocation, has remained impassive to Björn’s slandering, even when it takes as
its object his new love interest.

Thus while the ‘fóstri’ relationship implies patronage and education, with ad-
ditional sexual benefits, in some fornaldarsögur it seems to be used to refer to a
situation only superficially beneficial to the hero. In those cases it may be seen as
putting a positive slant on a situation which in reality is otherwise. This ‘market-
ing’ aspect can be seen to be a part of the narratives themselves. In Hálfdanar saga
Brönufóstra it is Brana herself who says that Hálfdan must adopt the cognomen
‘Brönufóstri’ (2009, 51). We may also remind ourselves that the only references to
the cognomen within Illuga saga come about as a result of the protagonist’s oral
performance of his tale. When Illugi tells his men of his experiences, it is they
who interpret his story as that of a hero’s encounter with a helpful giantess, as a
‘fóstri’ and a ‘fóstra’. The possibility that Illugi’s rendition or his men’s reception
are responsible for an interpretative reconfiguration of the available data must be
borne in mind. It may well be that the men’s hermeneutic actions present both a
model and a challenge to our own, asking the real audience of the saga whether
they accept the positive connotations, or spot the irony.

4.7 Error, Humour and Gender
In summary, a couple of more general points will be discussed based on the pre-
ceding analysis. I have argued that Illugi’s adventures with Sunnlöð set him up as a
physically strong character, but one easily manipulated by the women around him.
This is further shown in his main adventure with Gríður. She uses a truth-telling
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test to gauge his acumen, and on seeing that he is not particularly smart, gets him
to have sex with her daughter as a distraction so that the curse under which she
has been living can be lifted. Once the spell is broken, she maintains some of her
trollish features and guile (in part as a result of her having avoided submitting to
Illugi), and shrewdly disposes of Björn, the only other character who is similarly
sly. Then she and her daughter are free to marry into the upper echelons of Danish
society, much as her wicked stepmother Grímhilldur did in Álfheim. This account
of Illuga saga responds to accusations of error and poor craftsmanship by airing
the possibility that a logic can be see to run through the text, and that much of it
relies upon humour. My aim is not to present Illuga saga as a paragon of literature,
nor to claim that it is free from flaws (at least in its specific manuscript witnesses).
Rather it is hoped that the common-sense logic which is often appealed to in as-
sessments of the inferior quality of Illuga saga and similar works be balanced with
an awareness of alternative possible epistemological structures. Humour is just
such a structure, frequently presenting a distortion of ‘serious’ meaning-making
frameworks. Irony, for example, has been said in many of its manifestations to
exist within an ‘epistemological twilight zone’ (Classen, 2014, 185).

Illuga saga is a particularly receptive text when one attempts to identify various
comic modes and base interpretations on that knowledge. Irony is strongly repres-
ented.29 When Hilldur smiles and asks ‘hefur nokkur nýtíðindi gjörst í ferð þinni?’
(‘is there any news from your trip?’), for example, the irony lies in the fact that
she feigns ignorance when she herself has planned for the trip to be eventful (and
hazardous). When Gríður says that it’s not befitting for a woman to kill a man,
and subsequently murders Björn, the irony results from the true statement coming
from the mouth of one who flaunts that maxim.30 Beyond irony, I have argued that
the truth-telling test could be seen as humorous due to its parodic deviations from

29Irony, according to medieval and renaissance thinking, was mostly considered to be the em-
ployment of a statement which ostensibly says the opposite of what is meant (see Knox, 1989).
Irony is not a purely comic trope, but can also be used in invective and derision. I am aware of no
explicit formulations of irony from medieval Scandinavia, but the examples which I would argue
can be seen in Illuga saga are better attuned to our wider modern intuitive conception of irony. They
function on account of the speaker saying things which, while not false, do not concord with what
they either know or do. That earlier systematic accounts did not register such locutions as ironic
does not mean that they were not a common source of humour in pre-modern societies.

30The humour here is deeply reliant upon socially specific gendered concepts of appropriate
killing. Another example where ironic ambiguity could be read in relation to threats of female
violence is when Gríður says that if Illugi doesn’t want to accept her challenge, then she doesn’t care
if Björn freezes to death. Illugi laconically replies that he wants that, but what he wants could either
be interpreted as to accept the challenge or for her to kill Björn.
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the more orthodox and eloquent versions of the motif. The description of Gríður
may be grotesque visual humour, as may be the scene where Sunnlöð rides Illugi.
The scene in the bedroom could be seen as bawdy comedy, funny because the sup-
posed hero is unwilling to defend himself as that would require him to interrupt
his sexual adventure.31

These attributions of humour must remain tentative. This is because the very
act of defining humour is a fraught enterprise, even given that some kind of in-
congruity theory is subscribed to by most modern commentators. Without here
going into the more complex (psychological, neurological) question of why such
mismatches should be funny, these theories locate a fundamental incongruity at
the heart of most observable humour.32 Incongruity can be seen in irony (where
the linguistic content of a statement does not match up with its intended meaning),
in the grotesque (where a socially accepted discourse of the body is ruptured), in
slapstick (where the body’s elegant orientation in space is jarringly interrupted),
in parody (where generic expectations are manipulated to opposite effect) and in
punning (where the idealised transparency of the signifier is shown up through se-
mantic ambiguity).33 The incongruity in all these cases is a necessary component
for humour to be experienced but is not sufficient in and of itself. Many examples
can be brought to mind where an unexpected and/or absurd event might be disturb-
ing rather than humorous (coming home to find a clown standing in your kitchen,
for example). For humour to take effect it must not be superseded by fear or anxi-
ety (and this list can perhaps be extended to other emotions). Moreover, according
to this general incongruity theory it is necessary to have an in-depth awareness
of numerous rule-systems (linguistic, grammatical, semantic, corporal, literary, to
name just a few) before one can even experience the incongruity. For this reason,
the laughter of other cultures can remain a tantalising enigma. If the presence of
humour is signalled, for example by a title which explains that what we are read-
ing/hearing are witty epigrams or a comic opera, we can try to attune ourselves to

31On grotesque and carnivalesque humour Mikhail Bakhtin’s Rabelais and His World is the com-
mon point of reference (1984). The border between what is amusing and what is disgusting in such
humour (or more accurately at what point the disgust overrides the humour, since both may exist
simultaneously) is difficult to place. My reading differs starkly from those of, for example, Katja
Schulz (2004), whose emphasis upon giants and trolls as stimulators of ‘Angst’ and ‘Erschrecken’
seems too univocal to me.

32Incongruity is sometimes treated as if it were synonymous with subversion of expectations. A
subtle distinction can be made, however, insomuch as many of the best jokes, even while absurd,
have highly predictable punchlines.

33These brief statements, I realise, cannot hope to cover the broad field of humorous subtypes,
nor adequately represent the polyvalent deployment of such tropes.
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the comic elements. Metaliterary discourse can also provide us with a primer of ex-
amples from which we can extrapolate. Yet not all humour is embedded within ex-
plicit comic genres (puns and irony, for example, can appear unsignalled in widely
different contexts) or catalogued for our convenience. Furthermore, the masquer-
ade that certain humorous tropes cultivate (particularly irony and parody) can be
indistinguishable from the authentic thing for an unattuned audience.

These considerations may help us understand why it is even harder to identify
humour in medieval and early modern Scandinavian texts than in other contem-
porary European literatures. Whereas in other national contexts specific genres or
authors (fabliaux, Chaucer, the picaresque) are specifically associated with humor-
ous approaches, the same cannot be claimed for the Northern world. Metaliterary
analysis of humour is also absent. Consequently, to my knowledge there are no
book-length treatments of humour or comedy in Old Norse. There is no entry for
humour or comedy in A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture
(McTurk, 2007), Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder (Danstrup et al.,
1956-78), Lexikon der altnordischen Literatur (Simek and Hermann Pálsson, 1987),
or Medieval Scandinavia: An Encyclopedia (Pulsiano et al., 1993). Articles in general
medieval reference works, such as that on the ‘Comic’ in the Handbook of Medieval
Studies (Gordon, 2010), also omit all mention of Nordic literature. A short article
by Theodore M. Andersson (2000) which focusses on satire in sagas about poets is
perhaps the most comprehensive treatment of the topic.

Nevertheless, there is no lack of awareness that the texts we have can be funny
and would also have been perceived as such by past audiences. A number can be
brought to mind which would fit into a comic canon: Bósa saga, Gautreks saga,
Grettisfœrlsa, Skikkjurímur, Völsa þáttur and Þrymskviða are some of the more obvi-
ous ones. Many more texts contain occasional comic elements, yet the references to
these are fragmentary and dispersed. Some articles which have touched on humour,
and moreover shown a common ground between the comic and fornaldarsögur are
Christopher Sanders’ discussion of what he calls ‘humour and textual archaeology’
in Sturlaugs saga starfsama (Sanders, 2006), Viðar Hreinsson’s take on Göngu-Hrölfs
saga, and Jóhanna Katrín Friðriksdóttir’s designation of ‘meykongur’ narratives as
a type of ‘medieval screwball comedy’ (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, 2012). These
are just a brief random selection and I would argue that there remains a great deal
more to be discovered should one look. A synthesis of these observations is greatly
to be desired.

One further problem which may have stifled exploration of the comic and hu-
morous in Old Norse-Icelandic literature are the prevailing trends of reception
of the Scandinavian Middles Ages. Broadly speaking, the struggles of medieval
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Icelanders to build a state in the north Atlantic were of primary interest in the
nineteenth and twentieth centuries, while the tracing of legendary Scandinavian
kings and heroes was the primary goal of much seventeenth and eighteenth cen-
tury scholarship. Both of these approaches were intimately linked with nationalist
movements, and the extraction of historical fact from literary texts was a shared
preoccupation of both camps. Learned discourse and scholarly approaches are not
antithetical to humour, but for obvious reasons many nationalistic commentators
have been less inclined to lend an ear to the comedic antics of their proud forebears
than to their exemplary deeds. Furthermore, a great deal of the humour which,
I have suggested, can be found in Illuga saga revolves around the female charac-
ters, through their incongruous words, questionable subscription to standardised
gender roles and fluid approaches to sexual behaviour. The nationalist approaches
alluded to, on the other hand, have been highly focussed upon male characters as
historical truth-bearers. Female characters have frequently been sidelined, and thus
it is not surprising that the humour arising from incongruous gendered-interaction
has been overlooked. Humour is not of necessity transgressive, frequently being
employed for conservative or reactionary purposes, but in Illuga saga I believe there
is a strong argument for seeing it as used to undermine the heroic ideal and mascu-
line subjectivity. Later alterations to the text, some of which have been mentioned
in this chapter, may have attempted to shift such emphases. In any case the read-
ings which I have proposed here seem to have had a limited shelf-life and were
certainly not seized upon by the scholars who read and worked with Illuga saga in
the seventeenth and eighteenth centuries, as will be seen in the next chapter.
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Chapter 5

Scholarly Reception and the
Development of a Genre

The scholarly reception of Illuga saga will be considered in this chapter.1 From the
seventeenth century until the present day the two high points in this trajectory are
the two edited texts of Illuga saga which have appeared, those being Guðmundur
Ólafsson’s in Uppsala in 1695 and Carl Christian Rafn’s in Copenhagen in 1830.
A number of cultural commentators, philologists and historians have also referred
to Illuga saga in their work, and the ways in which they have put the text to use
will also be considered. Two main questions structure the selection of material
looked at here. Firstly, why was a saga about a hero in league with a Danish prince
deemed worthwhile for publishing in the nationalistic environment prevalent in
late seventeenth-century Sweden? Secondly, what conditions led to Illuga saga be-
ing included in Carl Christian Rafn’s collection, and thus to its generic designation
as a fornaldarsaga? In answering these, some broader conclusions about approaches
to this type of text, those about pre-Icelandic-settlement Scandinavian history, are
reached.

1The distinction between a scholarly/intellectual milieu and a popular one is by no means al-
ways clear, but the discussion here will focus on edited texts and the manuscripts involved in their
production in mainland Scandinavia. Manuscript copying and the production of rímur also have an
obvious claim to being signs of an intellectual milieu but are dealt with in other chapters due to the
distinct concrete products of such activities. The more recent scholarly reception of Illuga saga is
also not taken up here since it has already been surveyed in chapter 1.

181



5.1 The 1695 Edition of Illuga saga and Eighteenth-
Century Swedish Historiography

5.1.1 The Background: Swedish Antiquarianism in Print in the
Seventeenth Century

In seventeenth-century Sweden a burgeoning interest in Scandinavian antiquarian-
ism and, in particular, the literary tradition(s) of distant Iceland, reared its head.2
It was out of this milieu that, at the end of the century, the editio princeps of Illuga
saga appeared. This cultural movement cannot be assessed fully here, but to com-
prehend what led Guðmundur Ólafsson and Olof Rudbeck to produce this first
edition, it is necessary to glance, at least cursorily, back over the century which
precedes it to glimpse the roots of change in the wake of the Reformation.

In the sixteenth century scholarship on northern themes had been advanced
through the publication of the first edition of Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum
(1514) and Olaus Magnus’ Historia de gentibus septentrionalibus (1555). Neverthe-
less, it was in part due to the overall underrepresentation, not to mention the bawdy
and at times offensively xenophobic misrepresentation, of Iceland, that that land
produced its first apologist, who was, ironically, to act as a spur to men of mainland
Scandinavia who had an eye to aggrandising their own national histories.

That apologist was Arngrímur Jónsson (1568-1648). Born in Víðidalur in the
north of Iceland, he left his homeland and travelled to Copenhagen in order to fur-
ther his studies. That led to several works, the influence of which Jakob Benedikts-
son describes as ‘a new stream of culture...diverted to the Icelanders’ while concur-
rently ‘through him the foreign historians obtained fresh and hitherto unknown
source-material’ (1957, IV:71).

This influence is confirmed by Peter Springborg’s study of the ‘Icelandic Re-
naissance’ (1977), beginning in the 1630s and during which the manual copying of
texts experienced a reinvigoration. In his article Springborg explains the results of
Arngrímur’s efforts with respect to Danish and Swedish humanists:

[D]e ledende historikere...begyndte at få øjnene op for de islandske
kildeskrifters vigtighed...at dette også kom til at stå helt klart for deres
svenske kolleger og konkurrenter førte snart til en intensivering af den

2Though literary material was indeed the object of study, its qualities as literature, as opposed
to historical source material, were not necessarily of primary interest to those involved in this in-
tellectual movement.
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siden århundredets midte standende strid om nationalhistorien og...et
kapløb om at skaffe sig håndskrifter fra Island. (1977, 60)

(The leading historians...began to be aware of the importance of the
Icelandic sources...that this also came to be completely clear for their
Swedish colleagues and competitors led quickly to an intensification
of the battle over national history which had been ongoing since the
middle of the century and...a race to procure manuscripts from Ice-
land.)

In Sweden, this race was particularly productive in terms of leading to a slew of
printed editions. Of those, the vast majority, including Gautreks saga, Þorsteins saga
Víkingssonar and Örvar-Odds saga, are what we now term fornaldarsögur. The coin-
cidence with Rafn’s corpus is telling and suggests a connection. Texts on septentri-
onal topics assigned to other modern generic categories were also produced, and
this production also took place outside Sweden, yet, as far as editions of texts are
concerned, the Swedish output represents the vast majority, and that a contempor-
ary generic designation applies to most of them should not surprise us, since the
prevalent Gothicism which led to their publication was an attempt to bolster na-
tional identity by getting back to the ancient and great roots of Scandinavian (read
Swedish) culture.

With reference to the work being carried out outside Sweden, it has been poin-
ted out that throughout the Scandinavian world at large in the seventeenth cen-
tury scholars also provide ‘digests of runological knowledge...a grammar...and rudi-
mentary dictionaries’ (Wawn, 2000, 18). Some of the endeavours referred to were
being carried out in Denmark, most notably Ole Worm’s runic works, but there
were also fully-fledged editions such as Hans Peder Resen’s of Snorra Edda, Háva-
mál and Völuspá (all in 1665). Yet despite the oft-mentioned ‘literary feud’ (Skovgaard-
Petersen, 1993) between Denmark and Sweden, literary production south of the
Øresund was of a distinct nature from that of its northern neighbour. Both the
Swedes and the Danes were experimenting with print culture as a means of devel-
oping national history and culture but in quite different ways. The Swedes were
involved in the creation of a canon and the development of a library of texts which,
by being printed, would become authoritative editions. The Danes, on the other
hand, were not starting from scratch. Their previous possession of a great na-
tional work, namely Saxo’s Gesta Danorum, meant that the printed works which
were published in Denmark could be seen in some senses as supplementary to a
preexisting keystone. Examples are Stephanius’ Notæ uberiores in Historiam Dan-
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icam Saxonis Grammatici (1645), in which we find the first printed outing of verses
from Völuspá embedded within a textual apparatus. The works by Ole Worm and
Hans Peder Resen give information about the runes, wisdom, and cosmogony of
the ancient Scandinavian world which could be used in conjunction with Saxo. This
seventeenth-century Danish scholarship was of course hugely important in its own
right as well, but it did not place the same emphasis on self-contained editions of
prose texts as evidenced by Swedish academics’ output. Tellingly, the saga (and
fornaldarsaga) which most aggrandises Denmark (and, moreover, to the detriment
of Sweden), Hrólfs saga kraka, despite appearing piecemeal in other places, did not
appear in a full Latin translation until 1705, nor in an Old Norse language edition
until Erik J. Biörner’s Nordiska Kämpa Dater of 1737 (Lansing, 2011, 9-19).3

It is also worth mentioning with reference to the narrative here under investig-
ation that another key piece of Danish scholarship of the period contains the first
appearance in print of a quote from Illuga saga. In the first chapter of Thomas
Bartholin the Younger’s Antiquitatum danicarum de causis contemptæ a Danis adhuc
gentilibus mortis libri tres, which makes extensive reference to Saxo’s Gesta Danorum,
we find the following reference to Illuga saga in a list of examples of ancient Danes
who showed no fear of death:4

Similes immobiles ad minas mortis intentatas vultus pertulit Illugus
Gridæ alumnus, qvi a Grida rogatus lectum cum filia ipsius ascendere,
paruit, & protinùs ad blanditias versus, ab accurrente cum acuto gladio
matre capillos arripitur, qvasi mox caput amissurus. Ille immotus sine
metus ullo indicio mansit. Qvocirca missus, sine more lecti sociam
aggreditur. Accurrit rursùm mater trahitq; ad spondam lecti, minan-
tibus verbis insultans: jam morieris. Ille nihil, nisi: mortem non timeo.
Anus mirata abit, & verso protinus ad virginem Illugo, deniqve accur-
rit qvasi jam feriò vitam ipsi ademptura. Illugus nihil motus, placidè
ictum opperiebatur. Tunc Grida in admirationem rapta, exclamat: Tu
instar aliorum hominum non es. venæ tuæ nihil tremunt; jam vitam à me, &
filiam juxta te collocatam, cui Hildæ nomen, accipe. Verba ipsa sic sonant
in Historia de eodem Illugo composita: “Eigi ertu sem adrer menn.
þinar ædar skialfa hvergi oc skalltu nu þiggia lif af mer, og giefek þer
dottur mina er Hilldr heitir.” (1689, I:7-8)

3The corresponding narrative in Gesta Danorum would seem to be a major contributing factor
to this delay.

4On Árni Magnússon’s work for Bartholin as a scribe and involvement in copying Illuga saga
see section 2.6.4.
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(Illugi, the foster son of Gríður, endured with similar stoicism, threats
of death when, entreated by Gríður to get into bed with her daugh-
ter, he obeyed, and immediately upon attending to the courtship, had
his hair grabbed by the mother rushing at him with a sharp sword,
and almost lost his head. He remained motionless without the slight-
est indication of fear. As a result of this, the bed companion, having
been attacked without control, was cast down. Once again the mother
ran up and dragged him to the edge of the bed, insulting him with
threatening words: Now you will die. He said nothing but: I do not
fear death. The old woman went away quite surprised, and with Illugi
having turned back immediately to the maid, she finally rushes at him
and almost now takes his life from him. Illugi, not the least afraid,
calmly awaits the blow. Then Gríður, in rapt admiration, exclaims:
“You are not like other men, your veins do not tremble in the slight-
est. Now receive your life from me and my daughter, whose name is
Hilldur, and lies beside you.” The same words appear thus in the story
of that Illugi: “You are not like other men, your veins never quiver and
so you shall be granted your life from me, and I give my daughter, who
is named Hilldur, to you.”)

The text is undisguisedly used as evidence of a greatness inherent in the ancient
Danish people. Perhaps the most interesting feature from our modern perspective,
however, is the way in which Bartholin the Younger feels at liberty to use Illuga saga
as a historical source alongside classical authors, Saxo Grammaticus and a mixture
of saga genres. Apparently diverse texts did not require rigid compartmentalisation
in his eyes, and there are few of our contemporary critical or generic prejudices
apparent.

With Torfaeus’s published work not making its mark in Norway until the
eighteenth century, it is worth concluding this background to the seventeenth- and
eighteenth-century Swedish saga editions with Iceland, the land which provided the
source material. While the tradition of hand-copying manuscripts thrived there as
ever, the control over printing exercised by the bishoprics of Skálholt and Hólar
meant only few fornaldarsögur made it off the press. Those were Nornagests þáttr,
Hversu Nóregr byggðisk, Fundinn Nóregr and Sörla þáttr. These all came interpolated
within the much more respectable, not to mention edifying from a Christian per-
spective, Ólafs saga Tryggvasonar, which was printed by Jón Snorrason under the
auspices of Bishop Þórður Þorláksson (Theodorus Thorlacius) in 1689 (see Halldór
Hermannsson, 1922, viii, 82).
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5.1.2 The Individual: Guðmundur Ólafsson’s Life and Editorial
Role

As well as the general cultural background, the role of the individuals involved in
textual scholarship should be taken into account. In this case that individual was
Guðmundur Ólafsson. A short biographical sketch is here given, not solely in or-
der that we may make inferences regarding editorial/authorial intentions involved
with the publication of Illuga saga, but also because he plays both a key role in the
physical transmission of the saga and is notably visible to us on various occasions
as a reader of the saga.

A brief summary of Guðmundur Ólafsson’s life appears in Íslenzkar æviskrár
(1948-76, II:173). The story given there is of a promising scholar from quite humble
beginnings. His father, Ólafur Hálfdanarson, was an ‘aðstoðarprestur’ or ‘curate’
at Undornfell (now Undirfell) in Vatnsdalur in the north of Iceland. Guðmun-
dur moved south in order to study at Skálholt, receiving ‘stuðningi’, that is ‘(fin-
ancial) support’, from an Ólafur Kloa, ‘umboðsmaður’ (‘steward’) at Bessastaðir.
With education came the possibility to move to Copenhagen in 1678 with Bishop
Þórður Þorláksson’s literal seal of approval. We know little of Guðmundur’s time
in Copenhagen as a student but more, however, of the particularly industrious
period which followed on from his relocation to Sweden with a number of ma-
nuscripts in tow (Gödel, 1897, 179). Despite advancement in this working envir-
onment, however, he seems to have been plagued by certain personal problems and
he died, an inveterate drinker, in his early forties.

The situation in Sweden at the time presented very particular opportunities
for Icelanders. Guðmundur’s arrival filled a void which had been present since
his predecessor’s death. That predecessor was Jón Jónsson from Rúgstaðir (from
which he received the name by which he is more commonly remembered, Jón Rug-
man), who had ended up in Sweden by accident after his ship was washed up on
Swedish shores in 1658. He was a double windfall for the Swedes since he was both
carrying manuscripts (which contained, for the most part, fornaldarsögur) and, as
an Icelander, possessed the ability to read the contents of said manuscripts. He
entered into a long and productive working relationship with Olof Verelius at An-
tikvitetskollegiet (the College of Antiquities). After Rugman’s death in 1679 and
Verelius’ in 1682 a rift appeared between Olof Rudbeck, good friend of Verelius,
along with his followers in Uppsala, and Johan Hadorph, who was appointed riks-
antikvar (State Antiquarian) in 1679 and had his base in Stockholm. The latter had
managed to install himself in that post in spite of the nepotistic intentions of the
Rudbeckian group to maintain a candidate in the position who, while admittedly
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less competent, would tow the party line. It was into this rift that Guðmundur
stepped in 1681 and he seemingly negotiated his position in it with some aplomb.
Although he was brought to work for Hadorph and even stayed at his house in the
beginning, as the only Icelander engaged upon such work at the time in the country,
we can assume that his services were eagerly desired by the Uppsala-contingent.
He seems to have hedged his bets working on an Icelandic lexicon (Kallstenius,
1930) at Antikvitetskollegiet while also preparing at least two editions which were
published with Rudbeck’s patronage in Uppsala. It would seem he also made great
inroads with various translations, not all of which ended up being published. His
work was cut short but has been characterised as showing ‘eine gewisse Exaktheit
und Sauberkeit’ (‘a certain precision and neatness’) (Busch, 2002, 23). Despite be-
ing a necessary commodity on the cultural scene at the time, however, Guðmundur
Ólafsson, we must remember, was required to produce works which would meet
the standards and perhaps accommodate the viewpoints of his patrons, particularly
towards the end of his life when, due to his drinking, his options became more
limited (his application for the position of ‘assessor’ in Antikvitetskollegiet in 1693
was, for example, rejected).

It was thus only shortly before his death that the 1695 edition entitled Sagan
af Illuga Grýðarfóstra eller Illuge Grydarfostres Historia. Fordom på gammal Göthiska
skrifven, och nu på Svenska uttålkad bearing Guðmundur Ólafsson’s name appears.
It is the first of the Swedish saga editions neither to address the reader in a fore-
word nor to provide some kind of explanatory notes. Nevertheless, we can get an
idea of how Guðmundur conceived of his own role in producing such editions by
looking at his introduction to Sturlaugs saga starfsama. The first print run of that
edition was published one year previously in 1694, the same year in which the Illuga
saga edition would have been prepared. It has been correctly noted, with respect to
the latter edition, that both the ‘Format und Ausstattung des Druckes entsprachen
denen der vorhergehenden Sturlaugs saga’ (‘the format and decoration of the im-
print correspond to that of the previous Sturlaugs saga’) (Busch, 2002, 90). This is
significant when one considers that of all the preceding printed saga editions only
one other is in quarto format (Petter Salan’s edition of Egils saga einhenda ok Ás-
mundar Berserkjabana, 1693). This similar format enabled both of Guðmundur’s
texts to be bound together, as is the case with at least one of the exemplars which
can be found in the Royal Library in Copenhagen today. It is impossible to know
if such paratextual modification was intended by those who produced the volumes,
but it is certain that the attitudes laid out in the introduction to Sturlaugs saga were
the opinions of the editor at the time of his work on Illuga saga and also has the
potential to be, through this process of joint binding in certain cases, a kind of gen-
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eral introduction to composite volumes containing the saga which interests us here.
The noteworthy lack of any introductory material or notes in Illuga saga could only
contribute to such a practice.

The majority of the text of the Sturlaugs saga introduction is presented here:

Hwad thenna Historien anbelangar, så är hon en iblandh the Äldste
som här i Norrländerna sig tilldragit hafwa, som af dess Sluut synes,
och på wårt Tungomåhl sammanskrefwen af Kolben på Klyker, som
elliest i den stora Isslendiga Sagan kallas Kolben Frode eller den Lärde,
hwilken lefde wijd pass Anno Christi 1300, då sielfwa Historien alla-
reda Sexhundrade åhr tillförenne förelupen war. Hafwandes i föllje
med sigh många andra sanfärdige Historier såsom Herwarar Sagan,
Wålsunga Sagan, Halfdan Östenssons Saga, Willmunder Widutans
Saga, Thorsten Wikingsons Saga, Hwidthiof then Fräknes Saga, Gån-
ge-Rolfz Saga, Romunder Gripsons Saga och flere, the ther icke al-
lenast Swerige, Norrige, Danmark, och Issland angå, uthan jemwäl
nästan alla kringomliggiande Länder i Europa, och wijdare uthi wer-
lden. Men hwad Sturlöger wijdkommer, hafwer han warit then Höf-
dingens, Ingialdz Son i Röme-Dahl i Norige, och giort, tillijka med
sina Stallbröder, många manliga bedriffter, så wäl i Norrige, som Bi-
armeland och Hundingeland. Sedan hafwer han...begifwit sig hijt till
Swerige, och blifwit Konung Yngwefreys, eller Ingwes Landwärns
Man, och under honom en Fylkes, eller Häradz Konung...Hwadh Stur-
lögers dödh och ändalycht wijdkommer, finnas twå motsträfwige ber-
ättelser; ty här säyes, att han skulle blifwit Sootdöder hemma i sitt
Rijke: Men i hans Sons, Gånge-Rolfz Historia läser man, att han i sin
höga ålder, är, effter ett hårdt kiämpande, af then arga Slagzkiämpan,
och Trållkarlen, Grym Äger ihielslagen...Och emedan denna gamla
Saga är nu förnemligast med Cl. OLOF RUDBEKS omkostnad på
Trycket framkommen; Altså har man stor orsaak att tacka honom för
sin höga nijt och benägenheet att willja befrämia det som länder till
wåra gambla handlingars uplysning och Fäderneslandetz heder. Sluteli-
gen låter iag then gunstiga Läsaren förnimma att några af förupnemda
Historier, äro och så dels färdige, och lära med det snareste uthi dag-
zliuset framkomma. (Guðmundur Ólafsson 1694: unnumbered pages
at start of edition)

(With regard to this story, it is among the oldest which have taken
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place here in the northern lands, as can be seen from its ending, and was
written in our language by Kolbeinn on Klyker, who otherwise in the
large Íslendinga saga is called Kolbeinn Fróði or the Learned, who lived
around the year 1300, when the story itself had already taken place six
hundred years earlier. It is one of a group of many true stories, such as
Hervarar saga, Völsunga saga, Hálfdanar saga Eysteinssonar, Vilmundar
saga viðutan, Þorsteins saga Víkingssonar, Hwiðþjófs saga frækna (sic),
Göngu-Hrólfs saga, Hrómundar saga Gripssonar and many others, those
which do not only concern Sweden, Norway, Denmark and Iceland,
but also almost all of the surrounding countries in Europe and beyond
in the wider world. But as far as Sturlaugur is concerned, he was the
son of the chieftain Ingjalldur in Namdalen in Norway, and performed
many great deeds together with his sworn brothers, both in Norway,
as well as in Permia and Hundingaland. Afterwards...he set out for
Sweden, and become a sworn defender of King Ingifreyr or Ingi, and
beneath him also a ‘fylkiskongur’ or regional king...Regarding Stur-
laugur’s death and end, there are two conflicting stories, for in one
place it is said that he died of sickness at home in his kingdom, but in
his son, Göngu-Hrólfur’s, saga one may read of how he was killed in
his old age after a hard battle against the angry duellist and magician
Grímur Ægir...And because this old saga is now brought out in print
principally at the expense of Cl. Olof Rudbeck, there is much reason
to thank him for his great zeal and disposition in wanting to encourage
that which sheds light upon our old documents and the honour of the
fatherland. Finally, let the kind reader be informed that some of the
previously mentioned stories are also partly finished and will see the
light of day as soon as possible.)

This introduction points to the influence of both Rudbeck and the Uppsala-
school as well as Icelandic scholars, embodied in the enigmatic reference to the
otherwise unknown Kolbeinn on Klyker. Olof Rudbeck’s scholarship (for example
Atlantica, which appeared between 1679 and 1702), although deemed dubious by
modern standards, had strong support in the Sweden of the time. In broad strokes,
it sought to situate ancient Sweden as the birthplace of much of Western culture.
As to the view which Guðmundur took of Rudbeck’s claims, the introduction re-
veals he either accepted them as ‘shed[ding] light upon our old documents and the
honour of the fatherland’ or at least was gracious enough towards his patron to
feign acceptance. As already mentioned, in spite of the Swedish scholars’ need for
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Icelandic scribes, Guðmundur’s position was far from secure. His drinking prob-
lem may have made him something of a liability, and he could have been playing
a balancing act between the two centres of gravity in Swedish historical scholar-
ship of the time, the Stockholm-Uppsala divide. Busch highlights the fact that the
introduction of fornaldarsögur manuscripts to Sweden after Jón Rugman’s misad-
ventures at sea was quite coincidental. Nevertheless, it is a fact that:

[...d]as, was sich in SNORRIS Heimskringla und den anderen isländ-
ischen Werken, in welchen die Schweden vorher schon Einblick hat-
ten, andeutete, wurde in den Vorzeitsagas noch detailreicher ausgeführt.
Dabei spielte es keine Rolle, daß die Haupthelden Zauberschwerter
besaßen, mehrere hundert Jahr alt wurden, gegen Trolle und andere
übernatürliche Wesen kämpfen mußten. (Busch, 2002, 16)

(...what was hinted at in Snorri’s Heimskringla and the other Icelandic
works, which the Swedes had previously already examined, was ex-
pounded in more detail in the fornaldarsögur. It was therefore of little
import that the protagonists possessed magic swords, lived until they
were several hundred years old, had to fight against trolls and other
supernatural beings.)

It makes perfect sense that neither Jón Rugman nor Guðmundur Ólafsson had
any desire to disabuse their Swedish hosts of the claims of the fornaldarsögur to
historical authenticity, and that, given the opportunity, they may even have dis-
sembled in order to strengthen those claims and thus ensure their continued value
as employees.

Moreover, Guðmundur’s time in Skálholt may have specifically trained him in
the process of formulating a past. There he would have been in contact with a circle
of scholars connected with Bishop Brynjólfur Sveinsson. They are known for,
among other things, producing ‘historicizing texts’. We should be careful not to
conflate such an idea with ‘historical forgeries’, but rather recognise a mode of pro-
ducing texts which, without any necessary intention to deceive audiences, emphas-
ises (and at times mimics) the forms and content of older texts. Annette Lassen’s
account of this group’s involvement in promoting the acceptance of Hrafnagaldur
Óðins into the canon of traditional eddic poetry is one example of the results of
such a praxis. It is also one in which Guðmundur Ólafsson seems to have played a
key role in bringing the A-recension to Sweden and consequently disseminating it
there (Lassen, 2011, 29).
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Furthermore, just as Jón Erlendsson, one of the main scribes of the Skálholt
school (see section 2.5.2 on the manuscripts of Illuga saga associated with this pro-
lific scribe), saw and transmitted the names of medieval Icelandic scholars through
the introduction of his two copies of Íslendingabók (Jakob Benediktsson, 1968,
II:3), Guðmundur Ólafsson, merely by mentioning Kolbeinn on Klyker, shows
a recognition of the importance of referring to medieval scholars in work which
transmits learning from the Middle Ages. There neither is nor ever was a place
named Klyker on Iceland, but this confusion is easily cleared up when we look
at the errata to Guðmundur’s Sturlaugs saga edition (appearing on an unnumbered
page after p.76) and see that Klyker is a typographical error for Reyker. The source
of this assertion can be traced to Papp. fol. nr. 56 (discussed in more detail below),
where we are told that the saga is ‘eftir Kolbeins Reykjabók skrifaðri’ (Zitzelsber-
ger, 1969, 303). The text of Sturlaugs saga in Papp. fol. nr. 56 was written by an
Arngrímur Jónsson in 1685. He was a scribe educated in Skálholt and employed by
Antikvitetskollegiet between 1683 and 1691, but we have little other information
about him (Busch, 2002, 23). The manuscript which is currently assigned the name
Reykjabók, AM 468 4to, so-called because its earliest known home was Reykir
on Miðfjörður, contains no text of Sturlaugs saga or Sturlunga saga, and since the
ascription is not found in any earlier manuscripts of Sturlaugs saga starfsama our
trail runs dry.5 Thus it seems unlikely that we can corroborate Arngrímur’s claim
of authorship by Kolbeinn, nor know where Guðmundur supplied the extra in-
formation about his presence in ‘den stora Isslendiga sagan’ from.6

One possible explanation is to take Guðmundur at face value and assume that
he, perhaps in consultation with Arngrímur, knew of some tradition which at-
tributed Sturlaugs saga to a learned man named Kolbeinn. Another alternative,
more cynical, is to assume that Guðmundur latched onto the reference added by
Arngrímur and decided to expand upon it in order to give weight to his claims
about the antiquity of the programme of saga-editing and translation which was
under way (medieval authors being closer to and thus more reliable with regards to
such early material). Hard evidence cannot be evinced for either eventuality, and I
believe we are better served by a middle way.

The context of a Swedish intellectual coterie with a fluid and agglutinative ap-
proach to the historical, particularly when it was deemed culturally or politically

5Another manuscript, the so-called Reyjkabók Jónssonar, AM 345 fol., also contains no copies
of the named texts.

6Several men named Kolbeinn appear in Sturlunga saga (interpreted as being the referent of ‘den
stora Isslendiga (sic) sagan’) but none are called ‘fróði’ or ‘lærði’ or said to be saga-authors (see the
index in Örnólfur Thorsson, 1988).
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advantageous, along with a crew of facilitating Icelanders, are the currents that feed
into Guðmundur’s edition. It is a moot point to discuss whether the contributions
of the Icelanders were genuine or feigned. Guðmundur’s agency in producing the
text in a certain way should not be exaggerated over and above the conjunction of
forces, economic, cultural and institutional, at play. Nor should editorial inten-
tion be reduced to one principle when several opposing principles could easily be
involved at the same time. Finally, the scepticism which we may feel when appar-
ently fantastic texts are modified and made use of for historical purposes, should be
tempered by the recognition that the use of our contemporary categories of history
and fantasy, fact and fiction, is anachronistic in the context of Guðmundur’s out-
put (a point which will be taken up again in section 5.1.6 below). While it is worth
reiterating that all of these considerations are made with reference to the edition
of Sturlaugs saga starfsama, they may be just as pertinent to the production of the
edition of Illuga saga.

5.1.3 The Manuscripts Used in the Production of Guðmundur
Ólafsson’s Edition

There are six manuscripts containing a text and/or translation of Illuga saga which
can be found today in Swedish archives and no evidence that any manuscripts con-
taining Illuga saga have ever left Sweden. Those six manuscripts are linked to each
other and to Guðmundur Ólafsson’s 1695 edition of Illuga saga, thus any discussion
of the edition should not dispense with the handwritten manuscripts if we wish to
fully understand the techniques of textual modification applied to and reception of
a given work. A fairly simple division can be made between the six manuscripts.
It has been determined that three of them, namely Papp. 4to nr. 21 and Papp. fol.
nr. 56 in the Royal Library, Stockholm, and R 697, Uppsala University Library,
played a part in the preparation of the edition. The remaining three, namely Säf-
staholmsssamlingen I Papp. 12 and Ericsbergsarkivet 74, in the National Archives
(Riksarkivet), Stockholm, and LUB 4to nr. 6, Lund University Library, made use
of the edition after its publication. In this section the former group will be con-
sidered. The following section will consider features of the edition itself, and the
section after that will focus on the latter group of manuscripts which made use of
the edition.

192



Papp. 4to nr. 21, Royal Library, Stockholm

This manuscript is the earliest of those containing Illuga saga to be found in the
Swedish collections. Guðmundur Ólafsson himself provides a list which serves as
evidence that the manuscript was written in or before 1684 (see section 2.5.3). In
the list the contents of the quarto-format manuscript are given as follows:

• Sagann af Jlluga Grijdar föstra.

• af Dala fyflum og GiafaRef.

• af Hrolfe Gautrekssyne.

• af Nikuläse leikara.

• af Älafleck.

• af Nitida frægu.

• af Sigurde þógla.

• Sógu brot af Herraud og Bösa.

• Sógu brot af Hälfdäne Eysteinssyne.

The manuscript in its current form contains just the first two, those being Illuga
saga and the shorter version of Gautreks saga, the latter defective at the end. What
happened to the other items is unknown.

According to Busch, who takes Wilhelm Ranisch’s edition as a basis, the text
of Gautreks saga which is contained in Papp. 4to nr. 21 is based on AM 194 c fol.,
although probably not directly (2002, 43). The Illuga saga text, however, is said to be
based on ‘eine ursprüngliche Handschrift der A2 gruppe’ (‘an early exemplar from
the A2 group’) (2002, 93), of which the closest existing manuscript is AM 203 fol.
Both of the named manuscripts were written in Iceland by the aforementioned Jón
Erlendsson, who worked for Brynjólfur Sveinsson in the same intellectual ambit
within which Guðmundur Ólafsson was educated. Ranisch claims that the AM
203 fol. text of Gautreks saga is either from the same source as AM 194 c fol. or
a direct copy, since it ‘in Kleinigkeiten übereinstimmt’ (‘agrees on small details’)
(1900, xiv). Since it has already been shown on the basis of variant readings that
AM 203 fol. is the source of Papp. 4to nr. 21, it seems reasonable to discount AM
194 c fol. altogether and accept the former manuscript as the source of both texts.
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Assessing the visual aspect of the Illuga saga text in Papp. 4to nr. 21 alongside
that in AM 203 fol. further corroborates this assessment, revealing a striking simil-
arity between the layout of the titles and text divisions (e.g. the starting of sections
on new lines with large initials in the same places, see figures 5.1 and 5.2.). The
evidence thus suggests that Papp. 4to nr. 21 was produced by someone with con-
nections to the Skálholt school. It is most likely through this connection that it
made its way into Guðmundur Ólafsson’s hands.

Figure 5.1: Title and first lines from AM 203 fol. (f.140r)

Figure 5.2: Title and first lines from Papp. 4to nr. 21. (f.1r)

As well as stemming from an intellectual milieu, there are further signs that
Papp. 4to nr. 21 was more than just a copy to be read for entertainment’s sake.
There are numerous marginal notes, in the same hand as that in which the main
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text is written, which serve several purposes. In the margins on the first pages
there are some repetitions of words from within the text. These seem to be either
terms which are unfamiliar or uncommon (e.g. ‘garðshorn’) or names of people,
perhaps noted down for comparison with other sources due to their familiarity or
unfamiliarity (e.g. ‘Skiolldur & herman’, ‘Wilh: Valland’). Finally, the vast majority
of the notes simply give brief descriptions of what is happening in the text. These
notes, which become more expansive as the text progresses, could be seen as a kind
of scaffolding which divide the text up into easily accessible and digestible chunks.
For example on ff.2v-3r the following five marginal notes appear: ‘Simlod reid
Illuga / Siml: hrig brotnum / Samtal Ill: & Hilldar / Ill: sat hia Sugurdr / Siglu af
land’ (‘Sunnlöð rode Illugi / Sunnlöð’s back broken / Conversation between Illugi
and Hilldur / Illugi sat beside Sigurður / they set sail’). With a text as short as
Illuga saga it is hard to see these marginal notes as being a normal reader’s aid to
navigating the narrative (especially since most of them are the same size, if not in
a more minute hand than the main text). Rather it seems that they are the work
of someone who is trying to get a grip on the content with an eye to working with
the text or publishing it in a printed form.

Papp. fol. nr. 56, Royal Library, Stockholm

Papp. fol. nr. 56 has already been mentioned in the context of Sturlaugs saga starf-
sama and (see also section 2.5.3). To briefly recap, this hefty tome was written by
the Icelander Arngrímur Jónsson between 1683-91 when he worked as a scribe at
Antikvitetskollegiet in Stockholm (Gödel, 1897-1900, 167). The documents which
confirm this are in Guðmundur Ólafsson’s hand and give lists of the work done
by all of the amanuenses employed by that institution. Under Arngrímur Jóns-
son, among the names of other sagas found in Papp. fol. nr. 56, we find mentioned
Illuga saga, which Guðmundur describes using the following words:

Thenne Illuge war then Bonden Swides son i Danmark; een Hialte,
som aldrig kunde frukta eller rädas. Han folgde Sigurd Konung Rings
son i Danmark, och want medh honom många krÿgh. Han blef håvt
för föster af then Bärgtrollinan Grÿder, som doch elliest war een Kongs-
dotter, af sin stÿpsmoder, med Trolldom, uthi een förskräckelig hampn
förwandlat. Henne togh sädhan Sigurd Kongson til hustru; men Illuge
fjck hennes dåtter Hilder til äkta. (unnumbered document filed under
1692-93)
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(That Illugi was the son of Sviði the farmer in Denmark, a hero who
could never be frightened nor became fearful. He accompanied Si-
gurður, the son of Denmark’s King Hringur, and won beside him
many a battle. He was taken as a ‘fosterson’ by the mountain-troll
Gríður, who nevertheless was actually a princess, altered by a hideous
revenge carried out by means of her stepmother’s magic. She was af-
terwards taken as Prince Sigurður’s wife, but Illugi took her daughter,
Hilldur, as his wife.)

It is worth noting that in Guðmundur’s description of Illuga saga almost the
first thing mentioned is Illugi’s lack of fear, an emphasis which may suggest that,
in this earliest evidence of his reception of the text, he was influenced by Bartholin’s
abovementioned interpretation.

The texts found in the codex come from a number of different sources, all of
which were at hand for the employees of Antikvitetskollegiet to make use of, but
as already stated Papp. 4to nr. 21 is the source of the Illuga saga text. The idea be-
hind the manuscript seems to have been to collect a number of texts from different
sources and copy them out into a form in which they could more easily be worked
with. To this effect, all of the abbreviations of the source have been expanded. The
intended two-column layout (intended but not executed since the outer column re-
mains blank) may well have been conceived with the idea of a parallel translation
alongside. Work on the main text was, however, carried out.

This work takes the form of extensive correction, demonstrably with the pur-
pose of publication. This corrected text of Illuga saga can, on the basis of some
minor variants in relation to R 697 II (the closest alternative candidate), be determ-
ined as the basis of the 1695 edition. For example, ‘nærri kongsríki’ in Papp. fol.
nr. 56 is written as ‘nærri kongshöll’ in R 697 II, but it is the former form found in
the edition. The same is the case with ‘reiddi að halsi’/‘reiddi að höfði’ respectively.
The numerous small corrections and normalizations are in a slightly darker ink and
include in a fairly consistent manner the following:

• inclusion of punctuation (commas, colons, periods)

• capitalisation at the start of sentences and names (‘biórn’ becomes ‘Biórn’)

• ‘k’ replaced with ‘g’ in words such as ‘ok/og’, and ‘ek/eg’

• medial and final ‘þ’ are replaced with ‘d’

• ‘at’ is replaced with ‘ad’
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• ‘e’ becomes ‘ie’ in words such as ‘þer/þier’, ‘het/hiet’

• ‘i’ becomes ‘j’ in words such as ‘vik/vjk’, ‘lif/ljf’, ‘bliþ/bljd’

We can be fairly certain that these changes, which as a whole have the effect of
giving the text a slightly more contemporary facade, were carried out by Guðmun-
dur Ólafsson. The few words written in the margin appear to be in his hand (e.g.
‘kvólldrïþa’ on f.345r, see below). Another clue to this identification is given when
we find, written alongside ‘einginn deyr optar en eitt sinn’, the marginal comment
‘Proverb’. We know that Guðmundur Ólafsson spent time working on a diction-
ary of Icelandic proverbs, and therein appears ‘Eingenn deyr optar, enn umm sinn’
(Kallstenius, 1930, 43).7

Beyond the emendations and editorial work which aim at producing a standard-
ised orthography and punctuation there are subtle clues pointing towards a deeper
interest in the content. One such clue is the fact that the word ‘bäl’ (‘fire, pyre’) is
consistently rewritten to ‘Bäl’, while there is no consistent capitalisation of nouns
otherwise in the text.8 Why this word should be selected for such treatment, while
others are not, may be explicable if we pay attention to the notes in the margin of R
697, Uppsala University Library. There, a marginal note comments upon funerary
practices, such as burial in mounds or cremation. It is possible that ‘bäl’ became
‘Bäl’ because this word needed to stand out as presenting an interesting document-
ary record of alternative methods of dealing with the dead in ancient Scandinavia.

Other less copious notes in a later hand give indications of how this manuscript
was put to use at a later date. I will come back to these notes, of a historical and
geographical nature, in the description of Säfstaholmssamlingen I Papp. 12 below.

R 697, Uppsala University Library

The second section of this manuscript (which is one of several parts of distinct
origin) contains three texts, those being in order Hálfdanar saga Brönufóstra, Illuga
saga and Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana. Guðmundur Ólafsson has
been identified as the scribe.

R 697 II may be imagined to have been Guðmundur Ólafsson’s own personal
copy. While the text was not the source of the edition (see above and section 2.5.3),
the marginalia make it clear that Guðmundur used it to gather ideas about the saga’s

7The proverb does not appear in Jón Rugman’s collection, which has also been published by
Kallstenius, and was the only other contemporary comparable work.

8It should be mentioned that in this manuscript an umlaut is consistently used as a diacritic
where one would normally expect an acute in normalised Icelandic orthography (‘bäl’ for ‘bál’).
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content and themes. For this reason it is discussed here along with the other ma-
nuscripts used in the edition’s preparation. The text is a copy of Papp. fol. nr.
56. which incorporates all of the editorial alterations made in that manuscript. For
example:

• ‘Sä köngur het Hringur er rieþe fyrir Danmórko ok var Skialldar son’ (ori-
ginal text in Papp. fol. nr. 56)

• ‘Sä köngur hiet Hringur, er riede fyrir Danmórko, og var Skialldar son’ (cor-
rected text in Papp. fol. nr. 56, editorial corrections shared with R 697 II in
bold)

• ‘Sä köngur hiet Hrïngur, er riede fýrir Danmórku, og var Skialldar son’ (text
in R 697 II)

A clear feature which delineates a relationship between these three manuscripts
is the description of Sunnlöð. In Papp. 4to nr. 21 she is described as an ‘aulldrida’.
This becomes ‘Ølldriþa’ in Papp. fol. nr. 56, edited to ‘Ølldrida’ and with ‘kvólld-
rïða’ added in parentheses in the margin. Finally in R 697 II we find ‘Ølldrida,
(kvólldrida)’ with the gloss in parentheses now fully integrated into the text block.

The selection of texts (or compilatory principal) of R 697 II and the marginal
notes which are included there are two aspects which allow us to gain further in-
sight into how Guðmundur Ólafsson read (and perhaps would have wanted to be
read) the text which he was editing. The three texts copied there do not appear
side by side in the source manuscript, Papp. fol. nr. 56, so we may speculate that
the new arrangement has been selected for specific reasons, the most obvious being
their overlapping content. Hálfdanar saga Brönufóstra and Illuga saga begin with
almost identical words referring to a King Hringur in Denmark, whom it could be
speculated are one and the same character. At the other end, Illuga saga finishes by
mentioning a relationship between Illugi and Gnoðar-Ásmundur after the events
told in the saga. This Gnoðar-Ásmundur is, by another name, Ásmundur ber-
serkjabani, one of the heroes of the subsequent saga in the manuscript. Guðmun-
dur thus appears to have seen the potential for reading sagas with shared characters,
and thus which covered common ground, together.

The potential for experience-enhancing intertextual readings is also witnessed
by the marginal notes found in the manuscript. These, 25 in total, are written in
Latin in Guðmundur’s own hand and appear only alongside the Illuga saga text. A
comparison of these notes with the Icelandic ones in Papp. 4to nr. 21 shows many
convergences. The same questions are prevalent e.g. ‘4. gardzhorn quod’ (‘what
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is a “gardzhorn”?’) and ‘15. ubi Alfheim’ (‘where is Álfheimur?’). These questions
show a desire to ground the narrative in the concrete world of Scandinavia. As well
as similar questions there are new emphases placed upon the text by Guðmundur:
magic and burial are prevalent e.g. alongside ‘Simlaud hiet, hun var fiolkunnug’
(‘she was called Sunnlöð and she was well-versed (in magic)’) is found the note ‘7.
de scientia septentrionalium’ (‘in the science/art of the northern regions’). This is
clarified further in note 8, appearing just below note 7, which apparently glosses
the statement ‘hafdi margann mann illa leikit’ (‘had done many a man a bad turn’)
with the laconic ‘magia’ (‘magic’). If the questions about locations and names of
people try to ground the narrative in the historical, the comments about burial cus-
toms and magic try to find a way of integrating the marginal into this worldview.
It is noteworthy that what is deemed unfamiliar (the presence of explanatory com-
ments being taken as an indicator of such) is nonetheless taken possession of by the
adjective ‘septentrionalis’, which rather than rejecting outlandish practices accepts
them as perhaps unconventional and outmoded but indigenous.

The similarities between the notes in Papp. 4to nr. 21 and R 697 II is probably
a simple outcome of the fact that Guðmundur had owned and read the one before
writing the other, and copied some of them over, translating them into Latin at the
same time. There are additional notes, however, which show Guðmundur’s read-
ing from other sources. When Illugi shows no fear in the face of Gríður’s threats,
we find again the comment that this is a ‘virtus septentrionalium’ (‘a virtue of the
northern regions’), once again bearing witness to a possible reading of Bartholin
and the widening of the scope of that writer’s claims. Courage is not just a Dan-
ish national trait, but a pan-Nordic one which would chime better with a Swedish
audience and an Icelandic writer. As well as the possible connection to Bartholin,
we find in Guðmundur’s notes specific references to three sagas. Two of those
mentioned are contained in one note which compares Illugi’s meeting of a trollwo-
man to similar meetings in Örvar-Odds saga and Ketils saga hængs, two sagas which
were published along with Gríms saga loðinkinna between 1695 and 1697 and so
were probably known by Guðmundur to be in preparation for printing when these
notes were written. More significant, however, are a total of five notes which make
reference to Egils saga ok Ásmundar berserkjabana, and specifically Petter Salan’s edi-
tion which was published in 1693, also by Olof Rudbeck’s private printing press.
The extended notes to Salan’s edition are referred to by page number three times to
explain what ‘leiksveina’ (‘playmates’) were, as well as giving more information on
blood-brotherhood and burial practices. The latter note, number 18, finds a point
of comparison in the fact that both sagas have a hero who ‘tumulo fuisse sepultum
non crematum’ (‘was buried in a mound not cremated’). Such notes are informat-
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ive because they highlight an incipient explicit discourse of locating shared motifs
and narrative features, which later becomes so prevalent in generic studies of forn-
aldarsögur. Moreover, the ever-growing catalogue of printed editions is beginning
to be used as the main source to support and refine interpretations.

5.1.4 Features of Guðmundur Ólafsson’s Edition and Transla-
tion

The edition of Illuga saga which was published in 1695 is most immediately in-
teresting insomuch as it conforms to models apparent in the other saga editions
published in Sweden in the second half of the seventeenth century, yet the points
of deviation from that tradition are also worthy of note. As mentioned, the quarto
format is shared with only two of the previous editions, those being Egils saga ok Ás-
mundar berserkjabana and Sturlaugs saga starfsama. The similarities in format can
probably be attributed to the fact that these three editions were produced on Olof
Rudbeck’s private printing press. This is implied by the lack of a named printer on
the title pages, which goes against Collijn’s attribution of the editions to the Keyser
family (1942-46, I:411). The latter, both father and son, who ran the Curio print-
ing house from 1685 onwards, one after the other, seem to have always included
the name ‘Henricus Keyser’ on the title pages of their editions. Henrik Curio, on
the other hand, is known to have received the support of Rudbeck (Annerstedt,
1893-1903, III:295). He could well have continued his work following his ousting
as university printer, albeit anonymously, at Rudbeck’s press. The fact that the
Illuga saga edition is the only one of these three editions with no introduction or
other textual apparatus is, as I have already noted, possibly due to the publishers’
intending it to be read and bound together with the other works. More generally,
however, even when not physically bound together, these editions were deemed an
appropriate extended textual apparatus for each other, as the marginal comments
in R 697 II imply.

In terms of similarities, the 1695 edition follows the others in laying the text
out in two columns with Old Norse on the left and the Swedish translation on
the right. The Old Norse is given in roman type and the Swedish in a gothic. This
double-column dual-typeface translation both emphasises the distance between the
source text and the translation at the same time as it demystifies it. The central
margin divides but, as the layout implies, that gulf can easily be crossed. The Old
Norse-Icelandic text may be exotically ‘other’, but through the normalisation of the
language appears in a more contemporary form than that in Papp. 4to nr. 21. These
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normalisations are consistently applied according to the ‘corrections’ in Papp. fol.
nr. 56. The simplicity of the roman typeface and the internal regularisation of
the orthography and punctuation, have, moreover, elided many of the preexisting
problems with which one might have been confronted when reading the text in a
manuscript. It is different, but accessible, and the presence of the translated text
next to the source provides the possibility for checking, and possibly challenging
interpretations. At the same time, working in the reverse direction, the translation
can inscribe itself onto the original, acting as a kind of glossary to the Old Norse
which then fixes the reader’s understanding of words.

That translation, in the light of no evidence to the contrary, we may assume
to have been prepared by Guðmundur Ólafsson, much as is the generally accep-
ted case with the Sturlaugs saga starfsama translation (Schück, 1933, III:102). As
a translator Guðmundur has been said to be comparatively uncensorious and not
squeamish about the inclusion of ‘obscena uttryck’ (‘obscene expressions’) (Kall-
stenius, 1930, 6). Mats Malm has looked closely at the translation methods applied
within ‘nordisk göticism’, mostly concerning himself with poetry. In that respect,
he remarks that ‘[ö]versättningar som i Sagan af Sturlauge hinum starf-sama (1694),
s. 50-51 är nära nog ordagranna’ (‘translations such as in Sagan af Sturlauge hinum
starf-sama, pp.50-51, are near enough word-for-word’) (1996, 176). For Malm, po-
etic translations are fertile ground for an understanding of the reception of Old
Norse literature in seventeenth-century Sweden, since the complex nature of much
of the poetry leads to a greater demand for interpretation and subjectivity in its de-
coding. Translated prose, however, even if very close to its source, can pose its own
problems and questions. It too presents clear opportunities for interpretation.

In Guðmundur’s translation of Illuga saga, one such feature worth considering
is the representation of Illugi’s trip to fetch the peat spade for his mother. This
section of the saga is interesting in its own right as a scene whereby the main plot
action is preempted on a smaller and more domestic scale (see section 4.1). An in-
teresting aspect of the agricultural trial-run is that the original description strongly
evokes an Icelandic setting, despite taking place in Denmark. Illugi is sent to the
‘sel’ to fetch a ‘páll’. The ‘sel’ is the word for a mountain pasture or a hut or shed
upon a mountain pasture, at the disposal of the herdsman. It is equivalent to the
English word ‘shieling’, mostly found in a Scottish context, and the Norwegian
version is ‘setr’ or ‘sætr’. Thus while sheep farming on highland pastures is not
an exclusively Icelandic form of agriculture, the word ‘sel’ does strongly imply an
Icelandic setting, and certainly does not conjure up a typical Danish environment.
The use of the word ‘páll’, meaning a type of hoe or spade used specifically for cut-
ting peat, strengthens the associations with a familiar type of Icelandic landscape.
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Since our earliest manuscript of Illuga saga is from Iceland we may assume that
the Icelandic scribe did not purposely use anachoristic (that is, geographically ana-
chronistic) details but simply used a familiar terminology in presenting a conven-
tional agricultural challenge motif. In Guðmundur Ólafsson’s translation, however,
this sense of an Icelandic landscape disappears. The ‘sel’ becomes a ‘Ladugården’,
basically a barn, and the ‘páll’ becomes a ‘Jarnskyffel eller Spada’ (‘an iron shovel
or a spade’). No attempt is made here to reproduce the specific connotations of
the original setting of the task, but rather that specificity is elided. Although this
may be unsurprising, the elision has the convenient side-effect that the events that
take place can, without any incongruity, be imagined by a Swedish audience to take
place in Sweden or Denmark. This elision is further heightened by the fact that
Ladugård is a common element in place names in Sweden, for example in the city
district of Ladugårdsgärdet in Stockholm.

Another feature of the translation involves the presentation of King Hringur
and Illugi. In the original text the former character goes from being described as
a ‘kongur’ (‘king’) at the start of the saga to a ‘fylkiskongur’ (‘regional king’) at the
end. The Swedish translation further emphasises this latter statement by explain-
ing that he was a ‘Fyllkis eller Häradz Konung’. The Swedish Academy’s Ordbok
över svenska språket says that a ‘häradskonung’ is a ‘konung som regerar över viss
(större l. mindre) bygd, småkonung’ (‘king who rules over a certain (larger or smal-
ler) settlement, a petty king’) and gives a quote from Jakob Reenhielm’s edition of
Þorsteins saga Víkingssonar to explain how the concept worked. The gloss, albeit
again unsurprisingly, thus locates Hringur more precisely within more familiar
Swedish administrative divisions and ruling hierarchies. The same is the case with
Illugi. Whereas in the original we are told that he revealed to men in his king-
dom (‘mönnum, er voru í hans ríki’) about how he had come to meet Gríður, in
the translation we are told that he told his ‘undersåtare’ (‘subjects’) who were in his
‘hófdingedóme’ (approx. ‘chieftainship’) about the matter. The original is some-
what ambiguous. While in the earliest extant manuscript of Illuga saga no mention
is made of his ‘ríki’, in the Swedish branch the mention of a kingdom is present,
although the formulation leaves the full implications uncertain. The translation,
by specifically mentioning the men as subjects, removes any doubt as to Illugi’s
elevated status. Thus, while conforming to the standards set out in prior editions,
Guðmundur’s work presents a text and translation which could more easily be read
within a mainland-Scandinavian context, as well as in line with specific contem-
porary concepts of historic geographical and political organisation. That this was
the case becomes even more apparent when one looks at the manuscripts which
followed on from it.
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5.1.5 The Manuscript Copies of Guðmundur Ólafsson’s Edition
The transmission of Illuga saga in Sweden did not end with the 1695 edition. Three
manuscripts containing the text appear after that date, and a consideration of how
they came into being, their contents and their variants, can tell us about the contin-
ued uses and reception of the saga.

Säfstaholmsssamlingen I Papp. 12, National Archives, Stockholm

This manuscript was catalogued by Jón Samsonarson in his unpublished Drög að
handritaskrá. Um íslenzk handrit og handrit sem varða íslenzk efni í söfnum í Stokkholmi
og Uppsölum, where he asks, ‘[e]r þetta hugsanlega Guðmundur Ólafsson sjálfur?’
(‘is this conceivably Guðmundur Ólafsson himself?’) (1967, 212). Busch takes up
this tentative ascription and states, referring to the three translations contained in
the codex, that:

Dem äußeren Anschein nach sind es Reinschriften von Übersetzung-
skonzepten, die keinerlei Verbesserungen oder Korrekturen enthal-
ten, also von einer fertigen Vorlage abgeschrieben worden sind. Da
von den anderen beiden Übersetzungen keine gedruckte Vorlage ex-
istiert, ist es wahrscheinlich, daß alle drei, einschließlich der Illuga saga
Gríðarfóstra, von einer handschriftlichen Vorlage abgeschrieben wur-
den, möglicherweise von G. ÓLAFSSONS Übersetzungskonzept. Hier-
bei übernahm der Abschreiber nicht nur buchstabengetreu den Text,
sondern imitierte auch den Stil G. ÓLAFSSONS. (2002, 92)

(Based on appearances we are dealing with ‘clean’ drafts of the copy
texts for translations, which contained no improvements or correc-
tions, that is to say they have been copied from a finalised draft. Since
no printed text of the other two translations exists, it is probable that
all three, Illuga saga Gríðarfóstra included, were copied from a single
draft manuscript, probably Guðmundur Ólafsson’s draft translation.
In the process the copyist did not only transcribe a verbatim copy of
the text, but also imitated Guðmundur Ólafsson’s style.)

The text of Säfstaholmssamlingen I Papp. 12 is extremely close to the Swedish-
language text printed in 1695. There are no significant additions or omissions,
with, at most, an extra/missing pronoun or temporal adverb on a couple of occa-
sions (e.g. ‘gaf han honom’ in the printed edition, ‘gaf honom’ in the manuscript).
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The punctuation coincides on the whole, every so often varying slightly with some
commas being replaced by semi-colons. The orthography too is extremely close
in the edition and manuscript. Occasionally a vowel is doubled in the handwritten
manuscript (‘stoor’ for ‘stor’ or ‘heel’ for ‘hel’) and sometimes an extra ‘h’ is added
after consonants (‘tid’ becoming ‘tidh’).9

Taking solely the body of the two texts into account, it would seem to be im-
possible on the basis of the minimal variation to assert whether the printed text is
based on the handwritten one or vice versa, or whether both are based on a com-
mon handwritten exemplar. Nevertheless, the fact that no printed editions of the
two following texts in the manuscript (Hálfdanar saga Brönufóstra and Sörla saga
sterka) exist (the translations differ distinctly from the earliest printed translations
of those texts which are found in Erik Biörner’s Nordiska Kämpa Dater, published
in 1737) should not lead us to rule out the possibility that the Illuga saga text could
have been based on one. It is perfectly plausible that different texts in a manuscript
could be copied from different sources, and that those sources could be a mixture
of both printed and handwritten ones.

The title page of Illuga saga in Säfstaholmssamlingen I Papp. 12, on f.2r, would
seem to support the idea that at least this part of the manuscript is based upon a
printed edition. The disposition of the text is almost identical to that in the edition
of 1695, and at the bottom of the title page the words ‘Trÿckt i Upsala, Åhr 1695.’
appear. It seems unlikely that such information, identical even in terms of punc-
tuation, would have been included in a draft manuscript, and thus we have reason
to doubt Busch’s interpretation. Moreover, a possible error in the printed text, ‘på
silyktene’ on p.7 (which perhaps should be ‘på lyktene’, maybe a neologising trans-
lation of ‘að lyktum’), is also present in the manuscript, there as ‘på silyktone’ on
f.4r (the printed ‘e’s of the edition are very similar to ‘o’s, where insufficient ink has
been applied).10 Taking both of these admittedly minor details into account, it is
more likely that the text in Säfstaholmssamlingen I Papp. 12 is a copy of the printed
edition done by a scribe whose hand coincidentally (or perhaps due to familiarity
with documents preserved in the various Swedish collections) bears a similarity to
Guðmundur Ólafsson’s.11 The other written texts would have been taken from

9It should be noted that none of these small variations are closer to any of the other manuscripts’
texts and thus do not point to a distinct provenance.

10I am grateful to Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, Anders Winroth, Stephen Mitchell and Daniel
Sävborg for their helpful suggestions regarding this confusing term.

11It is impossible to prove this definitively. The error in the printed text may have been repro-
duced from an error in a proof. The layout for the title-page, with the year of printing, may also
have been set out in a handwritten proof. It would seem unlikely, however, that such is the case.
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handwritten manuscripts.

Figure 5.3: Title page copying layout from printed edition in Säfstaholmssamlingen I Papp. 12,
(f.2r)

This manuscript in the form in which it now exists would have been put to-
gether at the earliest some time after 1720. This claim can be made based on
the printed texts which have been bound together with the handwritten material.
They are Sogubrot Af Nockorum Fornkongum i Dana oc Svia velldi and Hialmthers
och Olvers Saga, both produced by Johann Peringskiöld and published in 1719 and
1720 respectively. They are neatly bound with the other texts in such a way that
it is plausible to believe that they were always intended to keep such company.
Those who suspected the text to be either in the hand of Guðmundur Ólafsson
or someone close to him have dated the manuscript to the end of the seventeenth
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century or early eighteenth century. In light of the contents as a whole, a dating of
some time after 1720 is perfectly plausible.

A thematic thread can be spied running through the volume. The three hand-
written texts are curiously also three of the texts which in the previously mentioned
Papp. fol. nr. 56 have been commented on in the margins by an unknown person.
Papp. fol. nr. 56 cannot be the direct source of the text in Säfstaholmssamlingen I
Papp. 12 (the former is Old Norse, the latter Swedish and as stated apparently a
copy of the printed translation), but the notes serve to highlight the connections
made by contemporary scholars. These notes are distinct from most of the other
additions to the volume in that they are written in pencil. The contents of the notes
highlight the fact that somebody was interested in specifically these three texts for
their geographic and historical relevance. For example, on f.77v there is a note writ-
ten in pencil next to the beginning of Hálfdanar saga Brönufóstra. That text begins
‘Hringur er köngr nefndur. Hann rieði fyrir danmórk’ (‘There was a king named
Hringur. He ruled Denmark’) and the words ‘Hringur’ and ‘danmórk’ are under-
lined and a note has been written in pencil alongside, reading ‘NB Vid Sörla saga
star Sviþiod’ (‘NB. in Sörla saga sterka there stands Sweden’). Moreover immedi-
ately next to the word ‘Sviþiod’ has been written ‘ergo Skáun’ (‘that is Skåne’) (this
is in thick ink, which possibly emphasises and covers a preexisting pencil note). If
we follow the trail to the beginning of Sörla saga sterka there is also a note in pen-
cil ‘vide dest saga sup i Danmark ergo Skane’ (‘see [?] previous saga in Denmark,
therefore Skåne’). Accompanying the Illuga saga text in the volume there is no note
as such but there is a large pencilled bracket drawn by the side of the three lines
which read ‘Hringur hafde verit fylkis köngur yfir Skaney i Danmórk’. Apparently
somebody was comparing the various references to King Hringur in these texts as
being a king in Denmark, Sweden and Skåne, and coming to the conclusion that,
as a ‘fylkiskongur’ over Skåne, he could have come to be described as a king with
reference to any of the three. On these grounds we may speculate that Säfstaholms-
samlingen I Papp. 12 is a collection of texts which mention Hringur, a partial or
possible Swedish king.

Ericsbergsarkivet 74, National Archives, Stockholm

The text which appears in this volume is another Swedish translation which is help-
fully accompanied by the following note, in the same hand as the rest of the text,
at the bottom of the first leaf (f.159r):

Not. Denna Saga är väl af Gudmund Olai öfversatt och trycket i Up-
sala 1695 in 4o. men emedan bokin är rar, och översättningen uti alt
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ej kommer överens med originalet, så har jag roat mig med dess å nyo
översättande in Aprili 1755.

(This saga is indeed translated by Guðmundur Ólafsson and printed
in Uppsala in 1695 in 4to, but since the book is rare, and the trans-
lation does not in every respect coincide with the original, I have set
myself the task of this new translation in April 1755.)

The translation itself is somewhat laconic, particularly compared with Guðmun-
dur Ólafsson’s translation. The latter contains approximately 3700 words and the
former around 2900. For such a short saga this is a fairly significant difference, yet
the content of the narrative is maintained and there are no entire sections omitted.
Taking just one example, it is fairly clear how the author of the translation in the
Ericsbergsarkivet manuscript maintains the same information but in a less prolix
form:

[O]ch förordnar iag tig nu ett sådant öde, att tu skalt hasteligen för-
swinna bort här ifrån, och bebyggia en bärgzkulla, blifwandes ther till
then argeste trållpacka, och skall tu blifwa Gryder kallad. (Guðmun-
dur Ólafsson’s edition)

(And now I preordain for you such a curse, that you shall in utmost
haste disappear from this place and reside in a mountain cave, be-
coming there the most wretched troll-woman, and you shall be called
Gríður.)

Det lägger jag dig på, at du skal vräkas bordt, och bebo en Bergskula,
blifva värsta Tråll, och heta Grydur. (Ericsbergsarkivet 74)

(I cast a spell upon you, so that you shall be whisked away, and live
in a cave, become the worst troll and be called Gríður.)

Other than this decluttering of the text there seems to be little difference in the
two translations. Certain lexical choices in the translation stand out e.g. ‘printzen’,
which is used fairly consistently to refer to Sigurður instead of ‘konungens son’, ‘du
stygge Diäflunge’ used by Gríður as an insult instead of ‘tin elake Odins son’ and
the use of the word ‘slåttet’ in place of the word ‘kongshöll’ which is simply given
as ‘Staden’ in Guðmundur’s translation. The overall effect of such choices could be
seen as giving the translation a slightly less archaic (or pseudo-archaic) feel.
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It is not possible to conclusively identify the text which formed the basis of the
translation. Phrases found only in the Swedish manuscripts and edition are trans-
lated (e.g. ‘de öpnade sedan en åder, låto blod rinna tilsammans’), so the source
cannot be a Danish or Icelandic manuscript of Illuga saga. The fact that the trans-
lation is a direct response to an unsatisfying reading of Guðmundur Ólafsson’s
translation (which has the original text alongside it) would make it most probable
that the Old Norse text of the 1695 edition was used as the basis.

The manuscript also contains Jómsvíkinga saga (ff.1r-154r) as well as notes on
the ‘Jómsvíkingadrápa’ (ff.155r-158r). The notes are copied from Bartholin’s already-
quoted work Antiquitatum danicarum de causis contemptæ a Danis adhuc gentilibus
mortis. As is mentioned above, Bartholin’s book contains references to both of the
texts contained in Ericsbergsarkivet 74. In the first chapter, where Illuga saga is
mentioned, a quote is also given from Jómsvikinga saga which chimes nicely with
Bartholin’s words on Illugi as an example of the fearless Scandinavian: ‘Einginn
madr skylldi sa i Jomsborg vera, er mællte ædru ord, edr kuidde nockru, þott i
ouænt efne kiæme’ (‘no man who spoke a cowardly word or any apprehension,
though things might seem hopeless, might be in Jomsborg’) (1689, I:3).

LUB 4to nr. 6, Lund University Library

The Old Norse text and Swedish translation from Guðmundur’s Ólafsson’s edition
of Illuga saga are reproduced in this manuscript, as witnessed by the identical layout
(see section 2.5.3). As in Säfstaholmssamlingen I Papp. 12 the layout of the title
page is also reproduced. While the text is close, the odd variant reading (or error)
is present, such as when it is stated of King Hringur that ‘[h]ann atti Drottningu.
Sigurdur hiet, og war dottir Wilhialms kongs’ (‘he had a queen who was called
Sigurður and was the daughter of King Vilhjálmur’). The queen’s name should be
given as Sigríður. Such copying errors, as well as the modest format (closest to
what we might nowadays call a notebook) would perhaps imply that this book was
produced by a student or academic for their private use and/or personal library,
but more precise information on its provenance has not been found. The paucity
of surviving exemplars of the 1695 edition (see Collijn, 1942-46, I:411) has led to
suggestions of a limited print run or the loss of stock in the Uppsala fire of 1702.
Thus a hand-copied text which mimicked the printed book would seem to have
been considered an acceptable substitute to ‘the real thing’.
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5.1.6 Geography, Genealogy and Fantastic Histories
The analysis of the manuscripts and edition reveals that, through a reorienting of
the geography and subtle adaptation of the specific cultural markers, Illuga saga was
made relevant to a Swedish audience. Intertextual readings with other similar edi-
tions were encouraged and took place, and these were frequently used to construct
a specific concept of Swedish history.

Bearing in mind this historical usage, it is perhaps unsurprising that the edition
and the manuscripts do not dwell overmuch on the fantastic elements of Illuga
saga. This stands in contrast to some recent commentators’ preoccupation with
just such outlandish features. Where the fantastic elements are mentioned in the
material discussed here, they are not rejected as ahistorical, but integrated into the
idea of the Nordic past. ‘Septentrional magic’ is an accepted part of times past, not
a literary flourish. A recent article by Arngrímur Vídalin (2013) challenges the use
of the concept of ‘the fantastic’ in relation to medieval Icelandic literature. While
the term is frequently used with little intellectual rigour, he reminds us that To-
dorov’s concept was developed with modern literature in mind and focuses on the
surprise elicited when elements are experienced which break with expectations of
the plausible. Since monstrous beings and types of magic were accounted for in the
medieval Icelandic worldview, while they may have been disconcerting, they were
not necessarily experienced as implausible. Sweden in the seventeenth and eight-
eenth centuries reflects, unsurprisingly, a midpoint between the medieval reception
and our modern one. Despite being gradually penetrated by Enlightenment views,
scholars were nevertheless able to account for the monstrous and supernatural to
a certain degree. The past, where they located them, is in many ways a peripheral
location. Far from the centres of civlization, Uppsala, Stockholm and Lund, which
they were familiar with, such concepts could more easily have been digested by
contemporary audiences.

As mentioned, one of the key developments in the string of Swedish editions
is the gathering of records which narrate the past of ancient Sweden in particular,
although at times in somewhat unexpected, ways. Although they were published
long before the fornaldarsögur were explicitly conceptualised as a genre, the oft-
stated characteristics of that genre, that they deal with events in Scandinavia prior
to the settlement of Iceland, are already visible. The legendary past took place in
mainland Scandinavia, and while, as stated, Sweden is the focus for seventeenth-
century Swedish scholars, the historic fatherland could be imagined in more ex-
pansive terms than the contemporary nation. The borders of the Sweden of the
time need not be the limits of the imaginative colonisation of the past.
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The texts chosen to appear as printed editions reveal this double movement,
focussing on a core of identity in ancient Sweden (where, incidentally, any divi-
sion between ‘Gautar’ and ‘Svíar’ is downplayed) and at the same time extending
that core out into Scandinavia at large. For example the earlier texts clearly have
stronger Swedish connections, with the sagas starting in Sweden and the protagon-
ists being Swedes, e.g. Gautreks saga (1664). Later we have texts where the action
moves to Sweden, e.g. Sturlaugs saga starfsama (1694), and sagas which are closely
related to other sagas which themselves have at least a partial locus of action in
Sweden, as is the case with Gríms saga loðinkinna and Ketils saga hængs in relation
to Örvar-Odds saga (1697).

Imaginative geography is important but not the only criteria for a text to be
deemed relevant to Swedish interests. As Bartholin’s work had already shown,
the national destiny of the Scandinavian countries could be mirrored in the past
by the actions of individuals and peoples, geography in many cases being just an
extended metaphor for ethnicity, genealogy and human relations. Sturlaugs saga’s
protagonist is from Norway but, as Guðmundur points out, he becomes a ‘Fylkes
eller Häradz konung’ or regional chieftain/petty king under a Swedish overlord.
As fantastic as Sturlaugs saga is to us, it serves to a certain degree to justify a kind
of historically-grounded pan-Scandinavian union under the Swedes. The endless
problems which Sturlaugur has in Norway are replaced by the much more stable
and profitable setup in Sweden. This is not to say that the medieval audience of
the saga would have seen such ideological implications, simply that in seventeenth-
century Sweden it could satisfactorily have been read as such. Since Illuga saga, at
first glance, takes place in Denmark, where the hero also comes from, there is no
immediately clear reason for Swedish gothicist interest in it. Yet, bound in with
Sturlaugs saga or not, it is possible to imagine that the King Hringur of Illuga saga
could also be a ‘fylkiskongur’ under a Swedish overlord. The first line of the saga
in the various manuscripts always refers to him as a ‘kongur’, yet at the saga’s con-
clusion we are told that ‘Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og
hafði ráðið fyrir Skáney’ (‘King Hringur had been a petty king in Denmark and had
ruled over Skåne’). The mention of Skåne, the territory which was both actually and
symbolically the field over which Danish and Swedish territorial ambitions were
played out at the time, is key here. One can certainly read the saga as saying that
Hringur rules Skåne for the Swedes, not instead of the Swedes. The abovemen-
tioned pencil notes in Papp. fol. nr. 56 testify to such interpretations. We have in
Guðmundur’s own hand as note number 24 in R 697 II the statement that ‘Hringo
non Rex Daniæ sed Scaniæ’ (‘Hringur [is] not the King of Denmark but of Skåne’).
This must surely be how Olof Rudbeck and his friends would have imagined it.
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Yet, Hringur is not the only human link in the chain and is arguably not the
most competent of ‘fylkiskongar’. He recommends the scheming counsellor Björn
to his son, Prince Sigurður. The latter is also far from an outstanding example of a
thriving dynasty. His raiding is successful, but when blown off-course into the far
north, he slips meekly into the background, not complaining as much as Björn but
quite definitely not taking the lead. It is Illugi who sets off on the perilous mission
to find the fire and eventually brings it back and saves his men’s lives. Illuga saga
at many points seems to lambast its male leads, and yet Illugi is clearly the hero,
not Sigurður. It is here that, to gain some sense of the possibilities of intertextual
interpretation, we must again return to the sagas which were published and those
which were planned to be published in the seventeenth century.

In the plan laid out in Guðmundur’s introduction to Sturlaugs saga we see the
potential for the extension of the field. One of the texts mentioned is Vilmundar
saga viðutan. This saga is not considered to be a fornaldarsaga due to the ambiguous
nature of the geography involved (see Loth, 1962-65, IV). Rather it might fall into
the genre of ‘indigenous riddarasögur’ but clearly earned its way onto Guðmun-
dur’s list since, as the end of Bósa saga makes clear, Vilmundur is the son of Sviði
hinn sókndjarfi and thus Illugi’s brother. A genealogical principle (rather than a
geographical one; eastern Europe is the rough setting of most of the action in
Vilmundar saga viðutan) seems to determine inclusion on Guðmundur’s list.12 There,
curiously enough, Vilmundar saga is mentioned immediately after Hálfdanar saga
Eysteinssonar, the saga in which Sviði features most prominently as a character. In
that narrative we see how Sviði earned his name through deeds of derring-do. This
overlap further suggests that the geographical setting was not the only pertinent
element for Guðmundur, but also human connections. Moreover, since Sviði hinn
sókndjarfi is the illegitimate son of Bósi, the result of one of his nighttime adven-
tures, and since Bósi was interpreted as coming from Östergötland, Sviði too can be
considered an ancient Swede. The case is likewise for his descendants, Vilmundur
and Illugi. They could both be seen as a type of Swedish hero by blood, growing
up on farms or in backwoods and yet in many ways more capable than the petty
kings and rulers of other lands.

The fact that Illugi and Vilmundur may be brothers, by some genealogical reck-
oning, and yet neither is mentioned in the other’s saga, might be seen to pose a
problem. How could Guðmundur and others implicitly rely on a genealogical prin-
ciple as a partial basis for a national literature if it seems so strained and inconsist-

12On the potential for intertextual readings of Illuga saga on the basis of recurrent and related
characters see chapter 3.
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ent? Further incongruities appear as we read closer, for example Sviði hinn sókn-
djarfi’s death in battle in Hálfdanar saga Eysteinssonar, which seems to be at odds
with his peaceful life in a little farm near the king’s castle in Illuga saga. Guðmun-
dur himself was clearly aware of such issues, alluding to the conflicting accounts
of Sturlaugur’s death in his introduction to that hero’s saga. In light of this ed-
itorial lack of coyness, I would suggest that the sometimes awkward imbrication
of these sagas did not pose insurmountable problems to those people who were
interested in them. Here we have a body of literature which in many ways can
be seen as working against an accepted historical narrative, that provided by Saxo
Grammaticus. The Gesta Danorum was considered by many people at that time,
on both sides of the Øresund, to be the orthodox account of Scandinavian history.
These editions open up a space for dissonant versions and dissenting voices, at
the same time as they draw authority through their likeness to narratives from the
Gesta Danorum. They replicate, exaggerate and deviate from Saxo and from each
other, their alternatives being judged more valuable than their immediate internal
consistency as a group. Thus they establish themselves in the same vein of literat-
ure at the same time as they challenge Saxo’s hegemony. While ninteenth-century
scholars identified links between Saxos’ tale of Thorkillus Adalfarus and Illugi (see
section 1.1.1), there is no direct evidence to suggest that the two narratives were
interpreted as parallels in the seventeenth or eighteenth centuries. More generally,
however, both accounts would have been read as exploring the limits of the known
geographical world.

A noteworthy example of eighteenth-century scholarship which took up some
of the themes which have been discussed is found in Sven Lagerbring’s seminal
Swea Rikes Historia where we find the following:

En konung Hring, som uti regeringen hade sin son Sigurd til efter-
trädare, har regerat en lång tid i Skåne, fast ingen särdeles märkwär-
dighet finnes om honom upteknad. Des son Sigurd är något mera
namnkunnig, emedan han med härfärd besökt både Örköyarna och
Skotland. Illaug war hans trogna följeslagare och fosterbroder, och
hade stadfästat sin förening äfwen därigenom, at de öpnat ådrorna på
hwar andra, och låtit blodet sammanrinna. Om dessa konungar warit
af Danska eller Swenska konungahusen, wet man intet: Sagan nämner
allenast, at Konung Hring war Skiölds son, och Dags soneson. Det bör
man dock påminna sig om Konung Sigurd och hans folk, at de, under
en häftig storm uti Nordsjön, då alt hopp om rädning syntes wara ute,
likwäl intet wiste minsta tekn til räddhåga. Fruktan och klenmodighet
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woro i synnerhet de sinnets rörelser, som man i dessa tider wille wara
aldeles Herre öfwer. (1769, I:348)

(A King Hringur, who had a son, Sigurður, as the successor to his
reign, ruled for a long time in Skåne, though nothing of any particular
note is found written down about him. His son Sigurður is some-
what more renowned, since he visited on raiding expeditions both the
Orkney Islands and Scotland. Illugi was his faithful companion and
foster-brother, and had affirmed this union by both of them opening
their veins and letting their blood flow together. Whether this king
was of Danish or Swedish royal lineage, nobody knows. The saga only
mentions that Hringur was Skjölldur’s son and Dagur’s grandson. It
must be remembered that King Sigurður and his men, in the course
of a violent storm in the North Sea, during which all hope of being
saved was abandoned, nevertheless showed no sign of fear. Fear and
cowardice were truly the movements of the mind which men in those
times were always able to govern.)

This appears in his chapter on ‘fylkiskonungarne’ in Sweden, alongside men-
tions of several other fornaldarsögur petty kings. Lagerbring’s interpretation es-
pouses the previously mentioned geographical reorientation, which is evident in
the manuscripts in marginal remarks about Hringur being a petty king over Skåne.
There is a shift of emphasis in terms of national relevance, but also continuity in
the theme of fearlessness which can again be traced back to Bartholin.

Other works of scholarship also make reference to Illuga saga. In Denmark
too we find Peter Friderich Suhm’s Critisk historie af Danmark, udi den hedenske Tid
fra Odin til Gorm den Gamle where, after assessing all of the characters in the saga
according to references in other sagas, he comes to the conclusion that ‘ved at over-
veye alt dette er jeg nær ved at falde paa de Tanker, at Illuge og Sigurd have levet i
det 6 Sæculo’ (‘having considered all of this I am of a mind to accept that Illugi and
Sigurður lived in the sixth century’) (1774-81, 564). It is interesting that Suhm’s
method, while analytical in that he faces the problem of fitting all the evidence to-
gether, is far from a modern critical approach to textuality. The inconsistencies
do not lead to doubts about the sources’ veracity, they merely impel the scholar to
more strained feats of synthesis. Although Suhm was Danish and had access to
and mentions the manuscripts which he made use of in Copenhagen, he refers to
Guðmundur Ólafsson’s edition and was obviously influenced by Swedish scholar-
ship. Most other works of the time, such as Jakob Neikters De gente antiqua troll
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(1793, 43) and Suhm’s Om Odin og den hedniske Gudelære og Gudstieneste udi Norden
(1771, 230) likewise refer to Guðmundur’s printed edition.

To summarise, in the case of Illuga saga we can see some of the general trends
of scholarship in the seventeenth and eighteenth centuries. Its first appearance in
print is in Bartholin’s work on the greatness of the ancient Danes. There it appears
untouched by concepts of genre, historicity or fantasy. It stands on an equal footing
with a great variety of other texts. An intertextual reading of the geographical loca-
tions involved and the presence of characters from other sagas, reflected in editorial
modifications and paratextual comments, provides a justification for its appearing
as an edition in Sweden. The avowed aim of its editor, albeit in the introduction
to a different edition, is to better understand ancient Scandinavia, but a reinter-
pretation of the names and geographical details presents a story more amenable
to the Swedish people than Bartholin’s work might suggest. Historicity and the
supernatural are not deemed mutually exclusive, but are embraced by the histori-
ographical method of the time. The publishing of an array of books with similar
settings, overlapping characters and recurring motifs has the side effect of instig-
ating a corpus and a proto-genre. The editions (with readers participating in the
margins) start to refer to each other amongst themselves. These editions then feed
back into Swedish historiography of the eighteenth century, such as Sven Lager-
bring’s Svea Rikes Historia, becoming the source texts in a self-propagating cycle.
It is only at the start of the nineteenth century that this syncretic paradigm of schol-
arship starts to come into question, with Illuga saga posing problems for a newer
style of historiographical source criticism. By that point, however, the connections
between this group of texts have been reinforced to such an extent that publication
in a multitext edition can occur. It is this that will be considered in the following
section.

5.2 Carl Christian Rafn’s Edition, 1830

5.2.1 Sagas and Historiography in the Early Nineteenth Century
A noticeable shift in historiography seems to have taken place between the time
when Lagerbring used Illuga saga as evidence of the political makeup of ancient
Sweden and when Rafn relegates it to penultimate position in his collection. A clear
indication of this shift can be see if we look at the Jonas Hallenberg’s Öfver första
delen af Sven Lagerbrings Svea Rikes Historia, a series of notes and comments on
the previously mentioned work which brings into sharp contrast what has changed
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since that time. In the first few lines of the book we find the following:

Författeren begynner sitt arbete med en anmärkning om Svenska His-
toriens ålder...Till bevis för denna höga ålder åberopas Isländska För-
fattarnes, särdeles Sturlesons trovärdighet, som med flera goda skäl
stadfästes. Likväl när man utan fördom undersöker denna ålder finner
man icke något angående Sverige och dess tillstånd, som kan förtjena
namn af historiska underrätelser långt före Christi födelse. (Hallenberg,
1819-22, I:1)

(The author begins his work with a comment on the age of Swedish
history...As proof of its very great age Icelandic authors’, in particu-
lar Sturlusson’s, reliability is referred to, which can well be vouched
for. Likewise when one investigates without prejudice its age, one
finds nothing which can bear the name of historical research regarding
Sweden and its conditions much before the birth of Christ.)

From the start these notes are marked by a sense of scepticism. Prejudice
must be avoided in historical research and proof and reliability are required. Snorri
Sturluson is deemed trustworthy, but when we reach the notes referring to the sec-
tion where Lagerbring discusses Illuga saga, we are simply told the following: ‘Sid.
338-346 Här göras långa utdrag af Isländska Sago, som icke äro annat än Romaner
i senare tider författade, och icke af något historiskt värde’ (‘pp.338-46: Here there
are long excerpts from Icelandic sagas which are nothing more than fictional stories
written at a later time, and of no historical value’) (Hallenberg, 1819-22, II:115-6).13

Lagerbring’s open-armed approach to these sagas as historical documents is called
into question and Illuga saga is no longer myopically assumed to be of unimpeach-
able historical worth.

5.2.2 P. E. Müller’s Sagabibliothek and Rafn’s Work
Carl Christian Rafn’s collection appears a decade after Hallenberg’s notes and is
seen as the founding moment of the genre which we now call fornaldarsögur.14 In

13Exactly what Hallenberg means by ‘senare tider’ is not clear, but the context is clearly dis-
missive.

14In the discussion that follows a certain ambiguity cannot be avoided due to the fact that the
term fornaldarsaga can both be uncontroversially applied to all of the texts in the edition on the
basis of the edition’s title, to all the texts in the edition and others which may have been left out on
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the round-table discussion published as ‘Interrogating Genre in the Fornaldarsögur’
but which originally took place at the final session of the conference ‘Fornaldar-
sagaerne: Myter og Virkelighed’ (Schæffergården, Denmark, 25-28 August 2005)
several of the contributions, during a discussion over whether the fornaldarsögur
can be considered a genre or a corpus, reflect that in either case the grouping can
be traced back to Rafn’s collection (Quinn et al., 2006). While it seems fair to grant
Rafn the invention of the nomenclature, the oversimplification which grants Rafn
the role of sole founder of the corpus/genre can be challenged by emphasising his
reliance upon previous groupings made by other scholars. Such an approach is by
no means carried out with the intention of replacing Rafn with an ignored pre-
cursor or of discrediting his work, rather the aim is to contextualise the formation
of this corpus. The role of the Swedish editors and historians has already been dis-
cussed but if we will know how Rafn formed his corpus, and how Illuga saga found
a place therein, we must look to Peter Erasmus Müller’s Sagabibliothek (1819).

Peter Erasmus Müller (1776-1834) was born in Copenhagen and, after his stud-
ies, rose through the ranks to become the Bishop of Zealand and the head of the
Danish church. Nevertheless, in spite of his ascension through the spiritual-admin-
istrative ranks, his real calling was historical and philological studies. Of his pub-
lished works in these areas, perhaps his most significant is his three-volume Saga-
bibliothek (1819) which has been said to be the ‘Udgangspunkt og Grundvold for
hele det omfattende Sagastudium, som er gjort siden M[üller]s dag’ (‘point of de-
parture and basis for all the wide-reaching saga studies which have been carried out
since Müller’s day’) (Bricka, 1887-1905, XI:605).

In the introduction to Sagabibliothek Müller gives a clear description of his aims.
He wishes his work to be an aid to saga studies and as such will give a summary
of the narrative content, an assessment of the age and an evaluation of the ‘værd’
(‘worth/value’) of all sagas. He emphasises that ‘saga’ can mean a great many things
and he proposes to include them all, but annals and ‘legends’ (i.e. saints’ lives but
presumably, based on their absence, also the overlapping genres of biskupasögur
or postolasögur) are out, as are narratives involving events which take as their set-
ting the period after the fourteenth century. With these exceptions taken into
account, Müller is extremely accommodating in his choice of texts. He seems not
to omit certain sagas on the basis of a judgement of their inferior worth, since
that would defeat the point of his exercise. The reason for his overview is to

the ‘indisputable’ grounds of the time at which the narrative action takes place, or to only some of
the texts in the edition and possibly others not in the edition if the term is used as a more interpret-
ative generic category. Rafn’s edition is questionable from the perspective of the last of these three
meanings.
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help researchers to avoid spending overmuch time on dead ends and thus sagas
of doubtful historical value and authenticity must be included and exposed as such
for the benefit of scholars working in the field. He states that ‘de attende Aar-
hundredes historieskrivere i Norden, selv de fortrinligste, Lagerbring, Schøning
og Suhm ikke undtagne, have...spildt megen Lærdom paa at forklare Beretninger,
hvis oprindelige Falskhed en dybere Undersøgelse vilde have viist’ (‘the eighteenth
century’s historians, even the foremost, not excepting Lagerbring, Schøning and
Suhm, have...wasted a great deal of learned effort in explaining accounts, whose
falsehood would have been revealed by a more thoroughgoing investigation’) (1819,
I:xi). In such an undertaking he seems to have been spurred on by the critical judge-
ments of German scholars and to cater to these critics the first volume of his work
appeared in a German translation a year prior to the release of the Danish collection
(1819, I:xxii).

Müller’s three volumes represent three different groupings (what Müller terms
‘hovedklasser’) of sagas according to a system. The first volume contains the at-
that-time somewhat neglected sagas which take place in Iceland, the second con-
tains sagas which take place in Scandinavia before the settlement of Iceland (Müller
calls them ‘mythiske’ i.e. ‘mythical’ sagas), and the third contains sagas which take
place in Scandinavia and nearby countries after the settlement of Iceland. The
use of these geographical and chronological bases for determining the classes of
sagas prefigures those used in determining our current generic distinctions such as
Íslendingasögur and fornaldarsögur, the latter of which can be directly equated with
the second volume’s contents. It is worth mentioning that Müller’s open-handed
approach to saga-selection leads him to include in the second volume both mythical
sagas with more convincingly historical roots as well as romantic sagas which ‘have
hentet deres Æmne fra den hedenske Tidsalder’ (‘have taken their subject matter
from the heathen age’) (1819, II:xvi).

The table below shows the contents of Müller’s second volume alongside those
of Rafn’s Fornaldar sögur Nordrlanda and Biörner’s Nordiska Kämpa Dater:
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One of the most striking points when we compare Rafn’s Fornaldar sögur Nordr-
landa and the second volume of Müller’s Sagabibliothek is the fact that all of Rafn’s
31 texts appeared previously in Müller’s second volume. The five additional pieces
in Müller’s work include the last three which Müller describes as ‘[i] nyere Tider
opdigtede Sagaer’ (‘sagas composed in more recent times’) as well as Böðvars þáttr
bjarka and Þiðreks saga af Bern (1819, II:vi). Of the three composed in more recent
times, two are explained by Müller to be forgeries, those being Hjalmars og Ramers
saga and Krembres saga, the latter apparently ‘opdigtet af en Islænder, som ventede
god Betaling af svenske Oldforskere’ (‘composed by an Icelander who expected
a decent payment from Swedish antiquities researchers’) (1819, II:671), and one,
Halfdan den gamles saga, composed by an Icelander still living at the time at which
Müller was writing and which imaginatively told of ancient deeds but with no ap-
parent intent to pull the wool over anybody’s eyes. As regards Böðvars þáttr bjarka,
recorded in AM 286 4to, Müller says it is an indepedent reworking of the Böðvar
Bjarki material from Hrólfs saga kraka written down not earlier than the fifteenth
century and Rafn agrees, mentioning it in his prefatory notes as ‘lítils metandi’ (‘of
little value’) and thus omitted. That leaves Þiðreks saga af Bern, of which Müller
himself admits that the ‘større Deel deraf mere stemmer overeens med de tydske
Sagn, end med de nordiske’ (‘greater part agrees more closely with the German
narrative than with the Nordic’) (1819, II:294). Thus if one excludes from Müller’s
corpus these five texts, considered to be forgeries, translations or late reworkings
of preserved material, it is identical to Rafn’s.

The coincidence of the corpora selected goes hand in hand with a parallel set
of stated aims in selecting the member texts. Rafn states in his introduction that
‘[s]öguflokkr sá, af hverjum þetta it fyrsta bindi nú birtist, er tilætlað at innihalda
skuli íslenzku sögurnar, er greina frá atburðum þeim, er orðit hafa hèr á Norðrlön-
dum, áðr enn Island bygðist á 9du öld’ (‘the group of sagas, of which this, the first
volume, now appears, is intended to include those Icelandic sagas which give an
account of the events which have taken place here in the northern lands prior to
the settlement of Iceland in the ninth century’) (1829-30a, I:v). This is preceded
by (and presumably based upon) the delineation provided by Müller in his general
introduction in the first volume of Sagabibliothek: ‘[d]en anden Deel omfatter alle
mythiske Sagaer, de nemlig, der indeholde Sagn om hvad der er skeet i Norden for
Islands bebyggelse’ (‘the second volume comprises all mythical sagas, those, that is,
which include narrative material about what has happened here in the North prior
to the settlement of Iceland’) (1819, I:xvi).

It is also worth noting that it is not just the texts that are contained in the
second volume of Müller’s Sagabibliothek but also the order in which they appear
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that seems to have influenced Rafn. In some cases the ordering follows an inher-
ent logic, for example putting the sagas of Ketill hængur, Grímur loðinkinni and
Örvar-Oddur, grandfather, father and son respectively, in that order. Nevertheless
the twelve mostly non-generational sagas contained in the third volume of Rafn’s
collection are presented in an order very similar to that in Müller’s collection. The
only differences are that Göngu-Hrólfs saga has been moved towards the front while
two sagas, Þorsteins saga Víkingssonar and Ásmundar saga kappabana, have been sep-
arated out and appended to Rafn’s second volume.

Müller is quite open about the debt that he owes to previous research and men-
tions in his introduction eleven of his forerunners who have made lists of or over-
views over Icelandic literature and the various groups from which it is constituted.
It is worth emphasising that while Müller’s work was unprecedented in terms of
its scope, it does build heavily upon this previous work, most notably Erik Julius
Biörner’s Nordisk Kämpa Dater (1737), the contents of which can also be viewed in
table 5.1. The term Biörner uses for his collection of texts is ‘Sagoflocken’ (‘group of
sagas’) and the contents are said, in the admittedly bombastic dedication, to repres-
ent ‘en tämmelig Flock af dylika Götar och Nordlendingar, alla härli goda Kongar,
Hjältar och Dandemänn’ (‘a substantial group of both Goths and Northlanders,
all extremely good kings, heroes and champions’) (1737, unnumbered first page
at start of book). Biörner’s ostensible principle in his collection is to gather texts
which represent great Scandinavian heroes of the past, and this leads him to gather
16 texts of which 14 are later given entries in Müller’s conspectus. At the end of
Biörner’s introduction, however, he states that ‘[s]luteliga må jag för den wettgi-
arig Läsarens skull bifoga en förtekning som mig af en Beskjedelig Fornälskare är
tilstickad på de Sagor som tilförende äro wordne tryckte’ (‘finally, for the sake of
the curious reader, I must add a list, given to me by a modest lover of antiquities,
of the sagas which have already been published’) (1737, 31). The list of sagas which
he did not include because of the preexistence of good editions is Gautreks saga,
Hrólfs saga Gautrekssonar, Bósa saga ok Herrauðs, Hervarar saga, Þorsteins saga Vík-
ingssonar, Hjálmars och Hramers saga, Ólafs saga Tryggvasonar, Egils saga einhenda
ok Ásmundar berserkjabana, Sturlaugs saga starfsama, Illuga saga Gríðarfóstra, Ketils
saga hængs, Gríms saga loðinkinna, Örvar-Odds saga, Heimskringla (called ‘Nordlän-
ska Konga Saga’), Þiðreks saga af Bern (called ‘Wilkina och Niflunga saga’), Sögubrot
af fornkonungum, Hjálmþérs saga ok Ölvers and Ásmundar saga kappabana. If we add
these sagas to those edited in Biörner’s edition, there is an overlap of 29 sagas out
of the 36 which are contained in Sagabibliothek’s second volume (1829-30a, I:vii).

While Müller clearly points to his predecessors, Rafn is less forthcoming and
this may explain the failure of scholars to allude to Müller’s role in the formation
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of the fornaldarsögur corpus. Müller is mentioned just once in Fornaldar sögur
Nordrlanda, moreover at the end of a paragraph which refers in more florid terms
to the ‘lærðu fornfræðayðkendr Græter, Grimm og þó öllum fremr F. H. von der
Hagen’ (‘the learned practitioners of the study of antiquity Græter, Grimm and
above them all F. H. von der Hagen’) as well as the ‘fræga skáld F. de la Motte
Fouqué’ (‘noted poet F. de la Motte Fouqué’). Rafn matter-of-factly states that
a ‘[m]etandi og dæmandi atkvæði um söguflokk þenna gjörvallan má finna í P. E.
Müllers Sagabibliothek, 2 Bindi’ (‘a critical and judicious pronouncement upon this
entire group of sagas may be found in the second volume of P. E. Müller’s Sagabib-
liothek’).

5.2.3 Müller’s approach to Illuga saga

Müller’s presentation of the texts which make up his Sagabibliothek is revealing
of a clear methodological approach. This approach led him to make the following
conclusions about Illuga saga (see appendix D.2 for the full text).

Vi have her læst en Udsigt over et Æventyr, der med islandske Farver
fremstiller det i Feehistorierne saa ofte forekommende Æmne om en
forhexet Prindsesse, som ved Heltemod befries. Da Historien om
denne Forhexelse næsten optager den hele Saga, kan der ikkun være
Spørgsmaal om Troværdigheden af de faae Efterretninger, Begyndelsen
og Enden indeholder, og selv disse mangle al Hiemmel. Asmund Gnode
er en Fabelhelt (See Anmærkningerne til Egils og Asmunds Saga).
Kong Skiolds Slægt anføres andre Steder heel forskielligen, og det er
kun ved hielp af kunstlede Hypotheser, at Suhm, der i sin kritiske His-
torie har værdiget denne Saga for megen Opmærksomhed I D. S. 563,
2 D. S. 867, 3 D. S. 191, kan faae det her Anførte til at stemme med an-
dre Slægtregistre. Det var vel ikke umuligt, at den Skiolds og Hermans
Saga, der citeres i Begyndelsen, kunde være den tabte Skioldungasaga,
men det kan lige saa let være en Fabelsaga, som citeres, eller og blot en
Opdigtelse af Sagaskrifveren, maaske ikke ældre end femtende Aar-
hundrede, for at skaffe sit Hiernespind et Slags historisk Udseende.
Sagaen er trykt i Upsala 1695 med svensk Oversættelse af Gudmund
Olofssøn 19 S. 14. (1819, II:656-9)

(We have read a summary of an adventure story, which with Icelandic
colouring presents the theme of a cursed princess, freed through hero-
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ism, so frequently found in fairy-tales. Since the story of the curse
takes up nearly the whole saga, we can only ask questions of authenti-
city regarding the few details which the beginning and ending contain,
and even these lack authority. Gnoðar-Ásmundur is a legendary hero
(see the notes on Egils saga ok Ásmundar). King Skjölldur’s lineage is
traced quite differently in other places, and it is only with the help of
artificial hypotheses that Suhm, who in his Kritisk Historie has given
this saga a great deal of attention (vol. I, p.563, vol. 2 p.867, vol. 3 p.191),
has been able to make it fit with other genealogies. It may be possible
that the saga of Skjölldur and Hermann, which is mentioned at the
start, is the lost Skjöldunga saga, but it could just as well be a fictional
saga, which is cited, or simply made up by the saga’s author, maybe not
older than the fifteenth century, in order to give his flight of fancy a
type of historical appearance. The saga was printed in Uppsala in 1695
with a Swedish translation by Guðmundur Ólafsson.)

Müller’s summary of Illuga saga, which he describes as basically an ‘æventyr’,
shows quite clearly his distinction between the parts of possible historical value and
those which are pure literary fiction, a distinction which had previously not been
made. In this he distinguishes himself from historians such as Suhm, who tied
himself in knots trying to fit the details of Illuga saga with those of other sagas and
historical records (see appendix D.1 for the full text of Suhm’s reading). Müller’s
summary completely omits any mention of Illugi’s adventure with Sunnlöð and
also mostly ignores the embedded story of how Signý’s (Gríður’s) problems with
her stepmother came about. In this sense the fairy-tale aspect of the saga is played
down and reduced to Illugi’s interactions with a cursed trollwife. Yet Müller’s
comments show that he did not do this with an eye to rehabilitating Illuga saga, but
rather because he deemed the fairytale elements quite simply unworthy of com-
ment. Restricting himself mostly to the parts which could be considered to have a
more factual basis, the beginning and ending, Müller’s conclusions still err on the
side of scepticism. He was wrong about the reference to Skjölldur and Hermann
being potentially just a flight of fancy of the author designed to lend credence to
otherwise full-blown fantasy, but it was not unreasonable of him to air the possibil-
ity. Illuga saga stands close to the border of those sagas discarded as being forgeries
by Müller, but thanks to it standing just on the right side of the threshold, its con-
tinued survival within Rafn’s collection and those that came after was ensured.
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5.2.4 Rafn’s Edition and Editorial Principles
Rafn took Müller’s collection and theoretically-grounded taxonomy as the pro-
forma for his edition, but since his work was just that, i.e. an edition, there was
no fear of overlap. It was complementary in every way. The name of the collec-
tion, however, highlights Rafn’s incisive style of rebranding, which made familiar
terrain seem novel. Prior to Fornaldar sögur Nordrlanda two collections of transla-
tions, carried out at least to some degree in the process of producing the final edi-
tion, had been released by Rafn (neither of these, incidentally, contained a trans-
lation of Illuga saga). The first translation was called Nordiske Kæmpe-Historier
(1821-26), which seems to allude to Biörner’s Nordiska Kämpa Dater. The second
translation is called Nordiske Fortids Historie (Rafn, 1829-30b), which places more
emphasis on the age and location of the texts than the thematic, ‘heroic’, nature of
the material. With Fornaldar sögur Nordrlanda we reach a high point. The title
does not just allude to the legendary past but is actively archaising, mimicking the
naming conventions of its contents (or at least their hypothesised original naming
conventions). The construction GENITIVE + saga + GENITIVE, promoted by
Rafn, is now a familiar naming convention for Old Norse texts (e.g. Hrólfs saga
kraka as opposed to Sagan af Hrólfi kraka). The orthography of ‘nordr’, without
the epenthetic vowel, suggests a return to earlier stages of the Icelandic language.
The name may also have been influenced by a Swedish translation of Örvar-Odds
saga, Göngu-Hrólfs saga and Jarlmanns saga ok Hermanns which was published by
Johannes Liljegren in 1819 under the title of Skandinaviska fornålderns hjeltesagor.
Rafn was clearly familiar with Liljegren’s work as he mentions it in his notes on
the manuscripts used in the preparation of his text of Örvar-Odds saga (1829-30a,
II:x), and the use of ‘fornåldern’ may have been the inspiration for ‘fornaldar’, a
word not attested in medieval sources.

Rafn is in general very sparing with qualitative or interpretative commentary in
his edition. That was not the purpose of the work, and plenty had already been said
by Müller and like-minded individuals. Nevertheless he does make some remarks
in his introduction which reveal a slight shift in approach towards these texts from
Müller’s. In his introduction Müller states, with reference to Illuga saga and the
like, that ‘[a]lle disse Sagaer have kun saare liden poetisk Værd, og slet ingen his-
torisk...og ere forfattede i Enden af det fiortende Aarhundrede, enkelte vel endog i
det femtende århundrede’ (‘all these sagas are of remarkably little poetic and no his-
torical value whatsoever...and are composed at the end of the fourteenth century,
some probably in the fifteenth’) (1819, II:30). Rafn on the other hand states that
they are ‘5 eða 6 hundruð ára gamlar...og eru því þess vel verðar, að útgefnar verði í
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frumrít, bæði málsins vegna, og eigi síðr til merkis um forfeðranna hugmyndir og
hugarfar í fornöldinni’ (‘five or six hundred years old [i.e. early thirteenth to early
fourteenth century]...and are for this reason well worth publishing in the present
work both on account of the language and not least as a monument to our ancestors’
ideas and worldview in ancient times’ (1829-30a, I:v). Despite this slight disparity
on dating, Rafn shared many of Müller’s qualitative opinions and was not uncrit-
ically blind to distinctions within the corpus. Also in his introduction, after raising
the question of varying quality and better and worse texts, he states that ‘[e]nar
síðasttöldu, sem þó eru minnstr hlutinn þessa söguflokks, helzt þær sem verða í 3ðja
bindinu, eru að diktunnar fegrðinni til lítils metandi, og að frásögninni að mestu
leiti óáreiðanligar...[h]inar fyrrtöldu þarámót eru ágætar að diktunarandanum, líka
hágnýttar’ (‘the last mentioned, which are however the least part of this group of
sagas, in the most part those which will be in the third volume, are with regards to
the beauty of the poetry of little worth and with regards to reported matter mostly
unreliable...the former ones on the other hand are excellent in terms of poetic in-
spiration and usefulness’) (1829-30a, I:v). The reference to the meagre poetic value
and historical unreliability of the contents of the final volume (to which Illuga saga
belongs) is almost a direct transposition of Müller’s words.

Of the distinctive features of the edition, several should also be mentioned.
Firstly, its breadth. Rafn’s edition was the largest collection of this kind of texts to
be produced up to that time and thus provided an extremely handy repository of in-
formation for researchers. The breadth of the collection also gave the possibility of
including an index with references to people, places and things (‘Registr yfir hluti
og efni’). Since many characters, locations and objects appear in more than one of
these sagas, this is an invaluable resource for tracing links and motifs across texts.
Rafn’s work also includes multiple versions of three sagas (Friðþjófs saga frækna,
Hervarar saga and Örvar-Odds saga). Such an approach was not common at the
time, but has paved the way for many later researchers to identify different ver-
sions or recensions of other sagas within the collection. All of these distinctive fea-
tures were only possible given that Rafn had the vast array of manuscripts present
in Copenhagen at his fingertips. Nearly all his manuscripts sources are from the
Royal Library or the Arnamagnæan Collection, with foreign, in this case Swedish,
manuscripts being resorted to on just a couple of occasions where the Copenhagen
exemplars were illegible or otherwise unsuitable (it seems that the Swedish tran-
scriptions were not made by Rafn himself but by Þorgeir Guðmundsson, sent for
that purpose in the summer of 1827) (1829-30a, II:xiv).

With reference to the manuscripts available in Copenhagen, Rafn’s principle
for selecting a base text is given in his introduction as follows:
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Til grundvallar við útgáfuna hafa jafnan lagðar verit góðar skinnbækr,
þar sem til voru, og að öðru leiti var jafnvel frá sögunni sagt í þeim og
öðrum handritum; en þegar hins vegar var, hafa beztu afskriftir á pap-
pír, og sem helzt báru menjar þess, að vera fyrstu afskriftir af góðum
skinnbókum, til grundvallar lagðar verið. (1829-30a, I:viii-ix)

(‘I have always taken good vellums, where available, as the base texts
for my edition, those in which the narrative, in all other respects, is told
to an equally high standard as in other manuscripts. But where this was
not the case I have taken those paper copies which were deemed best
and which bore most traces of being direct copies of good vellums.’)

In effect, the use of a vellum was the most important criterion (inasmuch as
this was assumed to go hand in hand with the age of the manuscript, and the older
the manuscript, the better it was deemed to be). If a paper manuscript could be
proven to be older (and thus more reliable) than a vellum, however, that would
be taken. In cases where the oldest texts were damaged, younger ones could be
taken as the base text, out of necessity. Where several manuscripts of equal age
and reliability were present, Rafn seems to have taken into account whether one of
the texts (or one close to it) had previously been printed and also the length of the
text. With respect to the latter quality, he generally preferred fuller texts (i.e. those
which contained more information), but disliked taking texts which he deemed to
have been enlarged by overly verbose scribes.

In the case of Illuga saga the choice was easy for Rafn, since only one vellum
was present in Copenhagen (and is still the only vellum known). It was, moreover,
clearly older than the existing paper manuscripts. The lacuna in said vellum Rafn
duly supplied with the relevant section from AM 203 fol., written, as already dis-
cussed, by Jón Erlendsson. The latter seems to have been a preferred scribe of
Rafn, who mentions him on several occasions and was no doubt attracted by the
clarity of his script. For the majority of the text, where AM 123 8vo is the source,
Rafn provides a sparse textual apparatus which only records substantive variation
(from AM 203 fol. and Guðmundur Ólafsson’s edition with only a couple of excep-
tions), and such variation only in cases which might be described as ‘parsimonious’
by modern textual editors. This is in line with the methodology stated by Rafn in
his notes in NKS 1599 fol. relating to the production of texts for the Fornmanna
sögur series in the run up to the founding of Det kongelige Nordiske oldskrift-
selskab. It may be assumed that the production of this skeletal critical apparatus
went hand-in-hand with the recursive process of dividing the manuscripts up into
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groups. A quick look at Rafn’s comments on the manuscript groupings of Illuga
saga reveals that his judgements were not always thoroughgoing, presumably as a
result of the cursory nature of his assessments due to the time restrictions imposed
by the attempted completion of such an extensive project (see section 2.2 on Rafn’s
stemma).

The text itself is unremarkable in its application of a normalised orthography
and grammar with archaizing tendencies. These are similar to but by no means
consistent with those adopted in the various earlier Swedish editions, but follow
instead the standards laid out by Rafn in the previously-mentioned notes found
in NKS 1599 fol. In the edition as a whole textual interventions of other kinds
are rare, but one will be mentioned here. Rafn frequently makes use of the early
Swedish editions of fornaldarsögur in the preparation of his own texts, and his
introductory notes to each volume make this evident. In the case of Illuga saga,
for example, Guðmundur Ólafsson’s edition (what Rafn calls G) is, as has been
mentioned, given an equal weighting as a source for variants as AM 203 fol. The
scholarly necessity of vaunting one’s reading of previous research and the expedi-
ency of having a preexisting text to refer to when editing are not the only ways in
which Rafn makes use of the Swedish texts, however. It seem also that his sense of
decorum was in line with that of the seventeenth century, leading him to reproduce
exactly Olof Verelius’ excision of the racier scenes in Bósa saga. Rafn describes this
act of censorship thus:

[Þ]ess má geta, að úr sögunni er hèr sleppt, eins og hjá Verelius. á 3
stöðum greinum, er heldr þóktu klámfeingnar til að prentast, þá öll
handritin hafa þær.

([I]t must be mentioned that, as in Verelius, excerpts, considered rather
too obscene to be printed but which all the manuscripts contain, have
been removed from the saga in three places.)

It must also be noted that no such excision was deemed necessary in the admit-
tedly less explicit bedroom scenes in Illuga saga.

5.3 The Afterlife of Rafn’s Edition and Illuga saga

The preceding discussion traces Illuga saga’s presentation within the editions of
Guðmundur Ólafsson and Carl Christian Rafn, as well as the relationship of these
works to those of various historians and cultural commentators. Of those, Peter
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Erasmus Müller stands out as having played a particularly strong role in determin-
ing the shape of the fornaldarsögur corpus. Nevertheless and in spite of this lengthy
pre-history it is Rafn’s work, constructed upon Müller’s foundation, which has
gained a canonical status in the eyes of editors and scholars. This is in part due to
its inherent advantages, as discussed above, and in part due to later editors’ repro-
duction of his corpus (which must in turn be to a large extent a result of the work’s
inherent features). In addition, due to the difficulties involved in purchasing an
original Rafn edition, it is these later ‘reprints’ (as, for all intents and purposes,
they are) which must be credited with the perpetuity of Rafn’s project. The corpus
has not remained set in stone since Rafn’s day, and the solid core has lent itself to
minor marginal variation, but the general trend of the later collections based upon
Rafn’s is a very conservative broadening of its scope. Only one saga has at any time
been ousted. Illuga saga has remained within the corpus/genre, remaining incon-
spicuously hidden away at the end. A brief outline of these later reprints and the
texts they contain is given here along with a consideration of their relevance for
Illuga saga.

Rafn’s corpus contains thirty-one prose texts. Valdimar Ásmundarson pub-
lished the first reprint of that edition towards the end of the nineteenth century
(Valdimar Ásmundarson, 1885-89). This was rereleased in 1891 because the previ-
ous run was ‘löngu uppseld, og með því að mikil eftirspurn hefir verið eftir sögum
þessar’ (‘sold out a long time ago, and because there has been a great demand for its
stories’) (Valdimar Ásmundarson, 1891, unnumbered page at start of book). Both
the original and the reprint contain the same thirty-one texts as can be found in
Rafn’s collection and were apparently aimed at a wider popular audience. It was
not until the 1940s that another fornaldarsaga collection was released (Bjarni Vil-
hjálmsson and Guðni Jónsson, 1943-44). The fact that texts in that collection, which
Guðni Jónsson states to be ‘í ýmsum atriðum betri en hinna fyrri’ (‘in various points
better than [those] of the previous ones’) also came to be reprinted a few years later
by Guðni Jónsson alone, is said to be due to the fact that the previous print run
had sold out (1954-59). Both the original edition and Guðni Jónsson’s solo reprint
contain thirty-four fornaldarsögur. Four texts are added, those being Tóka þáttr
Tókasonar, Yngvars saga víðförla, Þorsteins þáttr bæjarmagns and Helga þáttr Þóris-
sonar, and one, Eíriks saga víðförla is relegated to an appendix alongside supporting
poetic texts in the 1943-44 edition and completely eliminated in the 1954-59 one.
If we reintroduce the one that got away (accepting that Eiríks saga víðförla contains
elements of both fornaldarsaga and ‘helgisaga’, as Guðni Jónsson categorises it) we
have a total of thirty-five which, with the addition of Þjalar-Jóns saga (also known
as Jóns saga Svipdagssonar) make up the thirty-six taken as a basis for the ongoing
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project ‘Stories for all time: The Icelandic Fornaldarsögur’.
While these later printed collections are, as already stated, basically reprints, a

couple of observations can be made with regard to Illuga saga’s presence and influ-
ence within them. In the 1943-44 Bjarni Vilhjálmsson and Guðni Jónsson edition,
between a page bearing the title ‘Illuga saga Gríðarfóstra’ (p.349) and the start of the
text (p.351) an image has been inserted. The images in this edition, at least one
associated with each saga, strongly impel the reader to consider the saga in terms
of its relation to a historical period and a specific culture. In the case of Illuga saga
the image is the same one as is used at the start of Egils saga einhenda ok Ásmundar
berserkjabana, perhaps encouraged by the already-mentioned links between these
two sagas as much as the lack of purchase they present for those wishing to identify
historically accurate details which could be illustrated with archaeological finds. In
the volume’s introduction we are informed that the image is of a runic inscription
and on closer inspection it proves to be the stone from Jelling raised by Haraldur
Blátönn in memory of his father, Gorm, and his mother Þyri danabót (Bjarni Vil-
hjálmsson and Guðni Jónsson, 1943-44, I:xi). Such an image may have been deemed
relevant as a kind of frontispiece to Illuga saga due to its perceived connection to
the oldest Danish royal dynasties, who appear to be alluded to in the introductory
words of the saga. In this sense, this reprint conservatively follows in the footsteps
of the eighteenth century antiquarians already discussed.

1943 was also the year that Illuga saga (or at least putative rímur derived from
it) made its presence felt amongst the works of Iceland’s only winner of the No-
bel prize for literature, Halldór Laxness. Whether this is coincidental or not is
unknown, but the conjunction is certainly suggestive. The scene takes place in
Íslandsklukkan, set in the seventeenth century, as the fugitive Jón Hreggviðsson
is making his way across the hostile interior of Iceland towards a harbour in the
north where he will board a ship and escape to Europe. He comes across a habita-
tion, and on his arrival bondswomen who have been working outdoors run inside
to warn the farmer, who ‘var að yrkja Illugarímur Gríðarfóstra á skarsúðina’ (‘was
busy weaving together the rhymes of Illugi Gríðarfóstri’), of the outlaw’s arrival
(Halldór Laxness, 2006, 89). As with so many references in Laxness’ work, this
is no mere throwaway comment. The farm where Jón has arrived is the home of
two prodigious women, one old and one young. The farmer arranges for Jón to go
up against the women in a contest of strength, the aim being to pick up and carry
a boulder as far as possible. Jón is duly humbled by the surprisingly resilient wo-
men and states afterwards that ‘ekki hefði hann í annan tíma fundið sína lítillækkun
meiri fyrir guði og mönnum en á þeirri stund’ (‘he had at no time before God and
men been so humiliated as on that occasion’) (Halldór Laxness, 2006, 92). These
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women are clearly of the same ilk as Gríður and her daughter Hilldur, with their
ability to turn the tables on men who assume that they should direct the action.
If we need any more convincing of Halldór’s reliance upon our version of Illuga
saga, we need look no further than his description of the daughter, who was ‘blá í
kinnum og hafði andlit álnarbreitt, sem segir um úngar skessur í fornsögum’ (‘blue
in the cheeks and had an extremely wide face, as is said of ogresses in legends of
old’) (2006, 91).
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Chapter 6

Rímur

Although rímur have been said to ‘dominate the Icelandic literary scene for nearly
600 years’ (Hughes, 2007, 207), the number of printed editions is few, and the schol-
arship relating to them could be said to amount to just the tip of the iceberg. Work
is, however, beginning to be done with more frequency on the rímur and their re-
lationship to associated prose texts. Where fornaldarsögur are concerned, work on
rímur based on Hrólfs saga kraka (Lansing, 2012) as well as Hervarar saga (Love,
2013, 263-72) has appeared recently.

There are no editions of any of the texts of Rímur af Illuga Gríðarfóstra, and
to my knowledge, outside the information contained in Rímnatal, there has been
no study of them. Davíð Erlingsson, in his article on the origins of Illuga saga
states that ‘[u]m rímur af Illuga er ekkert vitað, nema um þær sem ortar eru út af
efni fornaldarsögunnar’ (‘nothing is known about any rímur concerning an Illugi,
except about those that are composed from the material of the fornaldarsaga’) (1975,
25). There is no explanation of how this conclusion was arrived at or justification
of its content. Thus, my aim here is to give a brief overview of the salient features
of the different versions, leaving aside assessment of a literary nature to a later date,
when it is hoped that it will be possible to produce text editions of those versions
upon which to base such an analysis.

6.1 The Different Sets of Rímur
Finnur Sigmundsson lists fifteen manuscripts which contain a text of the Rímur
af Illuga Gríðarfóstra (1966, I:272-5). One of those, Lbs 2288 8vo, contains two
copies of the work, thus bringing the number of texts up to sixteen. Since 1966,
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when Rímnatal was published, two further manuscripts containing the rímur have
been identified and catalogued at the Landsbókasafn in Reykjavík: Lbs 4849 8vo
and Lbs 5196 4to. This brings the total number of texts up to eighteen, albeit in
seventeen manuscripts.

Finnur Sigmundsson divides the texts which he looked at into six distinct groups
of independently composed rímur about Illugi Gríðarfóstri, and the additional ma-
nuscripts contain no additional distinct compositions. We may, however, tentat-
ively add to these several non-extant versions which are also mentioned by Finnur
Sigmundsson (1966, I:275). Those total five, written by Jón Einarsson á Skárastöðum
(1803-76), Illugi prestur á Stað í Kinn (d.c.1653), Jóhannes Árnason (1780-1856),
Daði Níelsson (1809-56), and Jóhannes Kjartansson (1882-1918).1 Taking the abodes
of the authors as a gauge, the manuscripts are for the most part from the northern
half of the country (including the west fjords). The majority were produced in
the nineteenth century.2 It is interesting to note that, on the basis of Finnur Sig-
mundsson’s overview, the two earliest texts, and the only two from the seventeenth
century, were written fairly close to each other, in the area between Húsavik and
Eyjafjörður. This could suggest an early northern circulation of the saga.

For each version I will give a list of the manuscript witnesses and attempt to
identify the earliest. The justification for this is that, while new philological meth-
ods rightly stress the value of younger manuscripts, in this preliminary study the
intersections between rímur versions and saga texts is deemed a starting point for
further research, and the oldest manuscript is that with the highest probability of
being closely related to a specific saga text. Next, I will locate the information re-
garding authorship and date and assess briefly its reliability. Finally, on the basis
of a quick overview of how each rímur version transmits certain details, such as
names and numbers, I will try to identify the saga text which bears most similarity
to those rímur.3

1All information about the authors is taken from the index of persons in volume two of Rím-
natal.

2These observations correspond with other more general ones regarding rímur production. Fin-
nur Sigmundsson notes the predominance of rímur from the north of Iceland, and points out that
the vast majority of preserved rímur are from the nineteenth century (1966, I:ix).

3The names and numbers were chosen purely for expediency’s sake, since they are easy to loc-
ate in the texts and appear to be more resistant to modification than other types of words. Peter
Jorgensen provides a precedent, using a character’s name to link a saga and rímur text, albeit where
the relationship is inverted (1997, cliv). This method is not infallible: where the constraints of a
rhyme scheme must be met, names, as well as numbers, can easily be altered.
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6.2 Those attributed to Árni Jónsson, prestur í Húsavík
(d.1652)

According to Finnur Sigmundsson, there are four manuscripts containing these
rímur, but he was unaware of the existence of a fifth, Lbs 5196 4to.4 Those which
he lists are Lbs 974 4to, Lbs 990 4to, Lbs 247 8vo and Lbs 864 8vo. In the latter
manuscript the lengthy mansöngvar are omitted, and damage has left a large la-
cuna which begins just before the end of the first ríma and extends up to midway
through the third.5 All of the manuscripts are dated to the eighteenth or nineteenth
centuries, but it seems probable that the earliest is Lbs 974 4to, to which is attached
the following colophon: ‘þessar rímur voru endaðar á Stóra-Vatnshorni, þann 7.
januarii, anno 1771 af J.Egilsson’ (‘these rímur were completed at Stóra-Vatnshorn
on the 7th of January, 1771 by J. Egilsson’) (f.227r).

On f.132v of Lbs 990 4to, immediately following the title, we are told that the
rímur were ‘ortar af Arna J:s’ (‘composed by Árni J.s.’). This attribution is not
present in any of the other manuscripts, but all four partially confirm the identific-
ation within the text by means of a ‘bound name’ (‘bundið nafn’)6 at the end of the
poem (on f.142r in Lbs 974 4to):

Brostið þak á birtings hyl,
bragna þrautin stríða,
akur grænn og flóða fyl
fley nam dverga smíða.

(Broken roof on sea-trout’s deep place, / the severe struggle of men, /
green field and foal of the floods / forged the ship of the dwarves > ís
[i], nauð [n], ár [á], reið [r] wrote the poetry > the poet’s name is Árni7)

4Since Finnur Sigmundsson gives no information for this manuscript, it may be useful to state
here that this text was copied by Jóhannes Vigfússon á Setbergi in 1869 (f.43v).

5The pagination of the manuscript is erratic, with numbers both omitted and repeated on several
occasions, but the missing section appears to be pages 99 to 109.

6On the tradition of codified authorial signatures in rímur and how to decrypt them see Páll
Eggert Ólason (1915), Louis-Jensen (1994) and Bauer (2003). In a nutshell each runic letter has an
associated word/concept, such as ‘ís’ (ice) for ‘i/í’. The author (or any other pertinent person) can
be revealed by using a string of heiti or kennings which evoke the rune-word corresponding to each
individual letter of the name.

7The fact that the letters are jumbled up adds an extra element of complexity to the puzzle, but
Árni must be the intended name considering the letters available.
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Finnur Sigmundsson explains that the rímur are attributed specifically to Árni
Jónsson ‘prestur í Húsavík’, although does not give a reference for the additional
information.8 In his list of rímur authors he is somewhat more circumspect and
states that the attribution ‘gæti verið rétt’ (‘could be correct’) (1966, II:13). The fact
that Árni Jónsson was stripped of his ecclesiastical title (he was a priest) on two
separate occasions on grounds of ‘hórdómsbrot’ (‘adultery’) (ÍÆ, I:53) might make
him a likely candidate for composing rímur on the bawdy subject matter of Illugi
Gríðarfóstri.9 Árni Jónsson is, however, a fairly common Icelandic name and more
than one Árni Jónsson is known to have composed rímur. It seems, on the basis
of the manuscript evidence, that the author could just as well be identified with
the Árni Jónsson responsible for the Rímur af Hálfdani Eysteinssyni (see Björn K.
Þórólfsson 1934, 472-73, and Jón Þorkelsson 1888a, 338-39). One additional piece
of evidence which could help in determining the author is the fact that preceding
the ‘bound name’ of the poet is a verse (also on f.142r in Lbs 974 4to) which alludes
to the woman to whom the poem was dedicated:

Báru ljóma bríkin klár,
sem bað um mærðar hveiti:
Ægir felldi af augum tár,
er það hennar heiti.

(‘The bright board of the light of the waves, / who asked for the wheat
of the poem10: / Sea caused tears to fall from eyes, / that is her name >
The woman who asked for the poem: marr-grét11, that is her name.)

If one of the men named Árni Jónsson could be linked to a Margrét it could
strengthen the likelihood of an identification, but no such connection is known of
for either of the candidates. Thus we cannot exclude the possibility that these rímur
were composed by Árni Jónsson prestur í Húsavík, but nor should we accept that
identification of authorship or seventeenth-century provenance as certain.

8Beyond the help of his learned colleagues, Finnur mentions several unpublished manuscript
sources in the introduction to Rímnatal (1966, I:vi), but it is worth bearing in mind that the earli-
est of these date to the second half of the eighteenth century, long after the purportedly early-
seventeenth-century Rímur af Illuga Gríðarfóstra would have been composed.

9It could also be relevant that his maternal grandfather was named Illugi, as well as a first cousin.
10The ‘wheat (or grain) of the poem’ is a kenning along the lines of ‘mærðar sandur’, ‘mærðar

korn’ and ‘mærðar salt’, all of which, according to Finnur Jónsson, have more or less the same
meaning as ‘mærð’ on its own, that is to say ‘poem’ (1926-28, 271)

11‘Ægir’ and ‘marr’ are both heiti with the same meaning, ‘sea’, and ‘grét’ is the past tense of ‘gráta’,
‘to cry’.
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A consideration of the names and numbers in the rímur reveals the following:

Detail Form in rímur in Lbs 974
4to

Closest manuscripts

Maidservant’s name Saumlöð (f.213v, l.17) C-Group MSS and some
copies of Rafn’s edition

Monstrous designation of
maidservant

seiðkona (f.213v, l.19) only found in North-
Western Subgroup MSS

Áli’s wife’s name Álfreim (f.221r, l.2) North-Western Subgroup
MSS

Number of days at sea 9 (f.216r, l.18) c6 subgroup MSS
Number of brave men killed
by Gríður

16 (f.220v, l.15) B-Group, C-Group except
for Grímur Árnason Sub-
group, Copies of Rafn’s edi-
tion

Number of years of Gríður’s
banishment

9 (f.224r, l.9) c6 Subgroup MSS

It is clear that these rímur must be based on a manuscript from the North-
Western subdivision of the C-Group, and specifically from the c6 subgroup. There
are five known manuscripts descended from c6 (Rask 35, Lbs 4816 4to, Lbs 714 4to,
BL Add. 11109 and Lbs 1572 4to), but no closer identification of one of these as
the source has been possible. Incidentally, the earliest dated manuscript descended
from c6 is Lbs 714 to, roughly dated to the first half of the eighteenth century, a
fact which might contribute to doubts concerning the likelihood of Árni Jónsson,
prestur í Húsavík, having been the author.12

6.3 Those composed by Einar Steingrímsson (1710- )
for Guðmundur Hallsson

These rímur exist in just one manuscript, Lbs 2169 4to. That manuscript is mostly
in one hand, that of Magnús Pálsson, who signs his initials at the end of the Rímur
af Árnljóti Upplendingakappa (f.141r) and then proceeds to give an autobiographical

12Alternative dating methods, such as orthographic or phonological ones which take account of
sound changes and rhyming pairs, could be employed to gain more information on the dating of
these rímur, but would require close textual analysis. An edited text would be of great use for such
purposes.
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sketch. The sketch is said to be written on the event of his fiftieth birthday, and
the year of his birth is given as 1779 (f.141v), so the manuscript must have been
written in the late 1820s.

In the manuscript, beneath the title of Rímur af Illuga Gríðarfóstra (f.105r), we
are informed that the work was composed by Einar Steingrímsson in 1766. Little
is known of him, except for that he lived in the east of Iceland at Brekku in Hróars-
tunga. This is close to Lagarfljót, which runs down from Fljótsdalur, where Mag-
nús Pálsson was born (specifcally at Valþjófsstaðir, f.141v). The fact that both the
putative poet and the scribe of the only witness come from roughly the same area
in the east of Iceland lends some credence to the attribution.

The poem also has a dedication, or at the least a statement regarding the com-
missioner (f.105r):

Mig hefur beðið maður trúr,
þó margan vissi betri,
sér til gamans Sónar skúr,
sælda á þessum vetri.

Væri ég kvæða virtur þjónn,
og vissi ég mennt þess konar,
gjarnan villdi ég gera bón,
Guðmundar Halssonar.

(A faithful man has asked of me, / though many know better, / for his
enjoyment the shower of Són (i.e. a poem) / to compose this winter.

If I were a respected servant of poetry, / and versed in this kind of
learning, / I would gladly grant the request / of Guðmundur Halls-
son.

There is no record for a Guðmundur Hallsson in ÍÆ but in the 1762 census
(unpublished but available through https://histfam.familysearch.org) there is a re-
cord for a man of that name aged 33 and living in Hnappadalur in what is today
Austur-Skaftafellssýsla. It is possible that this is the person referred to.

A consideration of the names and numbers in the rímur reveals the following:
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Detail Form in rímur in Lbs 974
4to

Closest manuscripts

Maidservant’s name Snudlund (f.107r, l.28;
f.107v, l.19)

No exact correspondence,
but close to Lbs 2152 8vo
(‘Snundlund’), JS 408 8vo
(‘Snuland’), ÍB 131 8vo
(‘Sundand’) and Lbs 633
fol./SÁM 6 (‘Snulant’)

Monstrous designation of
maidservant

nothing comparable to the saga
texts

N/A

Áli’s wife’s name Álfbrún (f.113r, ll.32-3) ÍB 233 4to, Lbs 2152 8vo and
BL Add. 11159

Number of days at sea 8 (f.109v, l.27) Most, except for children of
c6

Number of brave men killed
by Gríður

13 (f.112v, l.21) A-Group except for JS 408
8vo and ÍB 131 8vo

Number of years of Gríður’s
banishment

11 (f.116r, l.16) Most, except for children of
c6, AM 363 II 4to, AM 949
a-g 4to, ÍB 233 4to and Lbs
2152

The fact that thirteen men are said to have been killed assures us that the source
is an A-group manuscript, and the use of the name ‘Álfbrún’ gives strong evidence
that the text which the rímur were based on was close to Lbs 2152 8vo or ÍB 233
4to.13 Since Lbs 2152 8vo is from a later date it would appear to show a later de-
velopment of such a source.14 ÍB 233 4to is also unlikely to be the direct source
since, although it fits chronologically (it is dated 1726-1800), there is an addition
in the saga text which relates Gríður’s final encounter with Grímhilldur. It seems
unlikely that a rímur-author would omit this section returning the narrative to an
older form, if ÍB 233 4to was his or her source. Thus, a text in the position of a6

from the saga-stemma is the most plausible source.
These rímur are of particular interest because they appear to have been influ-

ential in the composition of the second half of the text of Illuga saga in BL Add.
11159. For examples of the correspondences, which reveal that the prose found
there is a so-called ‘rímur re-tread’, see section 2.6.1.

13‘Snudlund’ in Lbs 2152 8vo is likewise highly suggestive, but the section which deals with that
character is unfortunately absent from the defective ÍB 233 4to, and so cannot be compared.

14An example of a reading which does not coincide with the rímur is Gríður’s statement about
how long she has been suffering in the cave. The text is ambiguous and could either be interpreted
as ‘i vetur’ or ‘7 vetur’ (‘this year’ or ‘7 years’, p.126), but in either case is not eleven years, which the
source manuscript of the rímur must have stated.
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c2

BL Add. 11159

E. Steingrímsson’s rímur

a6

ÍB 233 4to Lbs 2152 8vo

Figure 6.1: The relationship of Einar Steingrímsson’s Rímur af Illuga Gríðarfóstra to specific
manuscripts of Illuga saga.

6.4 Those composed by Davíð Jónsson (1768-1839)
These rímur exist in two manuscripts, Lbs 2893 8vo and JS 477 8vo.15 The hand in
both manuscripts appears to be that of Halldór Davíðsson, Davíð Jónsson’s son.16

It is not known which of the manuscripts is earliest but a postscript in JS 477 8vo
(f.39v) reveals that that text was written on the 2nd of December 1802, and thus
shortly after the composition of the poem (see below). Since Lbs 2893 8vo is dam-
aged in many places, it is thus preferable to use JS 477 8vo for any close analysis of
the text.

With regards to authorship Lbs 2893 8vo provides the name ‘Davíð Jónsson’
beneath the title on the first page (f.19r). Both texts confirm this identification by
means of a ‘bound name’ verse:

Authors heiti skýra skal
15The current entry for JS 477 8vo on handrit.is (last accessed 12/08/2014) does not list Rímur af

Illuga Gríðarfóstra among the contents. Nevertheless, a quick check of the associated digital images
reveals that the rímur are present on ff.21r-39v as the second item in the manuscript.

16On Halldór Davíðsson see ÍÆ, II:250. He also write part of JS 408 8vo (see Section 2.4.3),
which contains a text of Illuga saga. There seems, however, to be no specific connection between
that text and this set of rímur.
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Skilfings drykkjar kani,
særðar mundir, sælda val,
svell og þerribani.

(The name of the author shall explain / the bowl of the drink of Skilfin-
gur (Óðinn), / damaged hands, sifted slaughter, / ice and drying-death.
> The poet will explain the name of the author: Týr Týr [d,ð], [a], ís
[í] and úr [v]. > the poet’s name is Davíð )

Both of the texts also give the date of composition in a verse towards the end
(f.38v in Lbs 2893 8vo, f.39v in JS 477 8vo):

Æfintýrið leggst í lög,
Löndungs veig er sundruð,
Bífurs kléna báru drög,
byggði ég 1800.

(The tale sets out to sea, / the drink of Löndungur (Óðinn) has been
divided, / the additional concluding verses of the fine wave of Bífur
(the dwarf) / I constructed in 1800 > The tale is now poetry, the po-
etry has been divided into verses, I wrote the conclusion to this fine
poem in 1800.)

A consideration of the names and numbers in the rímur reveals the following:
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Detail Form in rímur in Lbs 974
4to

Closest manuscripts

Maidservant’s name Saumlöð (f.25r, l.11) C-Group MSS and some
copies of Rafn’s edition

Monstrous designation of
maidservant

nothing comparable N/A

Áli’s wife’s name nothing comparable N/A
Number of days at sea 16 (f.28v, l.17) No correspondence - pre-

sumably an independent al-
teration to fit with the allit-
erative scheme: snak / Suðri
/ svaf / sautjandi

Number of brave men killed
by Gríður

16 (f.34r, l.4) B-Group, C-Group except
for Grímur Árnason Sub-
group, Copies of Rafn’s edi-
tion

Number of years of Gríður’s
banishment

11 (f.37v, l.22) All MSS except for children
of c6, AM 363 II 4to, AM
949 a-g 4to, Lbs 2152 8vo and
ÍB 233 4to.

Due to the appearance of the name ‘Saumlöð’, this set of rímur is likely to be
based on a C-Group manuscript. The numbers rule out the Grímur Árnason Sub-
group, AM 363 II 4to and AM 949 a-g 4to, as well as all of the children of c6. That
leaves the closest extant manuscripts as BL Add. 4859, Rask 30, Lbs 152 4to and
Lbs 381 fol. These rímur are particularly loosely composed, in that there are very
few verbal correspondences with any of the texts of Illuga saga, and thus it is hard
to be any more precise about an association with any of these texts.17

6.5 Those composed by Eiríkur Pálsson (1825-1900)

There are five extant manuscripts of these rímur: Lbs 616 8vo, ÍB 919 8vo, ÍB
424 8vo, Lbs 704 4to and Lbs 1428 a 4to. Of these five the first three listed are in
the hand of Eiríkur Pálsson (often referred to as ‘Prjóna-Eiríkur’), who is also the
author of the work.18 This is stated, for example, on f.1r of Lbs 616 8vo beneath
the title. It is also stated on a title page (f.123r) introducing the rímur in Lbs 1428

17Just one example of this ‘looseness’ is the rímur author’s alteration of the name ‘Áli’ to ‘Áki’.
18None of the manuscripts has been dated with any greater precision than the middle of the

nineteenth century, although another set of rímur in ÍB 424 8vo is said to have been composed in
1856, giving a terminus post quem for that manuscript. Lbs 616 8vo contains a single text, whereas
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a 4to. The copy of the rímur in that manuscript is said, in a colophon, to have been
completed on the 25th of March 1865 (f.135v), while the title page also gives a date
of composition for the rímur, that being 1846.

The identity of the author is further confirmed in a ‘bound name’ verse (on
ff.28r-v in Lbs 616 8vo):

Mitt hér nafnið mega gumnar heyra,
særður ís og vatna vóð,
virða för á beizla gnoð.

Ísinn, kaun með úrkomu og reiði,
letrað rétt sem lag til er.
lýðir sjái nafnið hér.

(Men can hear here my name, / wounded ice and the garment of wa-
ter, / a worthy journey on the Gnoð (a famous ship) of the bit. // The
ice, a boil with the coming of drizzle and a ride, / correctly spelled in
the order given, / men may see the name here. > This is my name:
altered íss [e], íss [i], reið [r], íss [í], kaun [k], úr [u], reið [r] > my name
is Eiríkur)

A consideration of the names and numbers in the rímur reveals the following:

the other two manuscripts contain various texts composed by the author. It could be the case that
Lbs 616 8vo was the first written text, which was later copied by the author into collections of his
works, although this is just speculation.
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Detail Form in rímur in Lbs 974
4to

Closest manuscripts

Maidservant’s name Sunnlöð (f.6v, l.3) AM 203 fol., AM 591 g 4to,
AM 949 a-g 4to, Lbs 1498
4to

Monstrous designation of
maidservant

galldra snót (f.6v, ll.6-7) No correspondence - pre-
sumably an independent
alteration to fit with the
rhyme scheme: menja brjót
/ galldra snót

Áli’s wife’s name Álfrún (f.18v, l.8) B-Group, Grímur Árnason
Subgroup, AM 123 8vo,
Copies of Rafn’s edition, JS
408 8vo, ÍB 131 8vo, AM
193 d fol., BL Add. 24969,
AM 363 II 4to, and AM 949
a-g 4to

Number of days at sea 8 (f.10v, l.16) Most, except for children of
c6

Number of brave men killed
by Gríður

16 (f.18r, l.12) B-Group, C-Group except
for Grímur Árnason Sub-
group, Copies of Rafn’s edi-
tion

Number of years of Gríður’s
banishment

11 (f.25r, l.3) Most, except for children of
c6, AM 363 II 4to, AM 949
a-g 4to, ÍB 233 4to and Lbs
2152 8vo

Most of the details given in these rímur are also found in Rafn’s edition, which
is the most likely source. This hypothesis is strengthened by other readings (also
taken from Lbs 616 8vo), such as ‘falla í vestur víking’ (f.19r, l.8), which is only
present in A-Group manuscripts, such as AM 123 8vo, from where it is taken into
Rafn’s edition. Also, ‘hjó til þeirra halur oft og tíðum’ (f.24v, l.12) is only found in
a similar form in four manuscripts, AM 123 8vo and the three manuscripts copied
from Rafn’s edition. Even more definitive is ‘hanga upp við siglurá’ (f.26r, l.2),
since ‘siglurá’ only appears in two manuscripts, AM 123 8vo (the source of Rafn’s
text, and in Copenhagen when these rímur were composed) and AM 591 g 4to
(which cannot itself be the source since it differs with regard to other details found
in the rímur).
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6.6 Those composed by Jón Jónatansson (1828-1912)
These rímur exist in three manuscripts, Lbs 2288 8vo (two copies, in parts I and
V respectively), Lbs 2320 8vo and Lbs 4849 8vo. While the latter manuscripts are
copies made in 1861 by Hjalti Magnússon (f.60v) and 1864 by Sighvatur Grímsson
(front flyleaf 1r) respectively, the scribe of both of the texts in the former manu-
script is Jón Jónatansson, also the author. The text in part I would appear to be the
autograph copy of the rímur and provides a date of composition (on f.1r beneath
the title is written ‘kveðnar af Jóni Jónatanssyni 1859’). Part V seems to be a copy
made at a much later date (perhaps in 1901, judging by inserted slips of paper).

A consideration of the names and numbers in the rímur reveals the following:

Detail Form in rímur in Lbs 974
4to

Closest manuscripts

Maidservant’s name Sunnlöð (f.5r, l.4) AM 203 fol., AM 591 g 4to,
AM 949 a-g 4to, Lbs 1498
4to

Monstrous designation of
maidservant

ölldriða (f.5r, l.6) B-Group MSS and Copies of
Rafn’s edition

Áli’s wife’s name Álrún (f.14v, l.3) No exact correspondence,
but similar to Álfrún in
B-Group, Grímur Árnason
Subgroup, AM 123 8vo,
Copies of Rafn’s edition, JS
408 8vo, ÍB 131 8vo, AM
193 d fol., BL Add. 24969,
AM 363 II 4to, and AM 949
a-g 4to

Number of days at sea no number mentioned N/A
Number of brave men killed
by Gríður

16 (f.14r, l.17) B-Group, C-Group except
for Grímur Árnason Sub-
group, Copies of Rafn’s edi-
tion

Number of years of Gríður’s
banishment

11 (f.18r, ll.13-4) Most, except for children of
c6, AM 363 II 4to, AM 949
a-g 4to, ÍB 233 4to and Lbs
2152 8vo

Taking the details here presented, these rímur are most likely to be based on
Rafn’s Fornaldar sögur Nordrlanda edition. Nearly all of the details (‘Álrún’ is the
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exception, but this seems to be an error based on Álfrún) correspond with the read-
ings found in that edition. While they also match the details as they appear in AM
203 fol. (which the edition is partially based upon), that cannot be the source since
the rímur were composed in Iceland, and the manuscript of AM 203 fol. had been
in Denmark since Árni Magnússon’s time.

6.7 Those composed by Jón Ólafsson (1889-?)
These rímur are present in a single manuscript, Lbs 3497 II 8vo. On f.1v of that
manuscript information is given below the title that they were ‘kveðnar af Jóni
Ólafssyni frá Langey 1956’. Since this is an autograph manuscript there is no reason
to doubt the attribution.

A consideration of the names and numbers in the rímur reveals the following:

Detail Form in rímur in Lbs 974
4to

Closest manuscripts

Maidservant’s name Sunnlöð (f.7v, l.7) AM 203 fol., AM 591 g 4to,
AM 949 a-g 4to, Lbs 1498
4to

Monstrous designation of
maidservant

kvölldriða (f.7r, l.6) AM 591 g 4to, R 697 II, LUB
4to nr 6

Áli’s wife’s name Álfrún (f.20r, l.13) B-Group, Grímur Árnason
Subgroup, AM 123 8vo,
Copies of Rafn’s edition, JS
408 8vo, ÍB 131 8vo, AM
193 d fol., BL Add. 24969,
AM 363 II 4to, and AM 949
a-g 4to

Number of days at sea 8 (f.13v, l.15) Most, except for children of
c6

Number of brave men killed
by Gríður

24 (f.19r, l.12) No correspondence - pre-
sumably an independent al-
teration to fit with the rhyme
scheme: stóra / tuttugu og
fjóra

Number of years of Gríður’s
banishment

11 (f.25v, l.12) Most, except for children of
c6, AM 363 II 4to, AM 949
a-g 4to, ÍB 233 4to and Lbs
2152 8vo
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Once again, these rímur seem to be based on an edition. All of the details (ex-
cept ‘24’, but see the table) correspond with forms that appear in the editions. A
particular case in point is the use of the designation ‘kvölldriða’ for Sunnlöð. This
designation only appears in four manuscript texts of the saga (AM 591 g 4to, Papp.
fol. nr. 56, R 697 II and LUB 4to nr. 6), all of which were in foreign collections when
these rímur were composed in Iceland. From AM 591 g 4to ‘kvölldriða’ was taken
into the variant apparatus of Rafn’s edition, and then in all of the later editions
(Valdimar Ásmundarson’s in 1885-89, Bjarni Vilhjálmsson and Guðni Jónsson’s in
1943-44, and Guðni Jónsson’s in 1954-59), was substituted into the main text in
place of ‘ölldriða’. Since these rímur were composed in 1955, one year after the
third volume (the one which contained Illuga saga of Guðni Jónsson’s solo reprint
of the fornaldarsögur, it seems probable that that edition was the base text.

6.8 Summary
While this chapter has presented a very preliminary overview of the rímur, it was
felt that such an approach was preferable to no consideration at all. From the per-
spective of this thesis, which takes Illuga saga as its main subject, even a brief over-
view can quickly rule out (or perhaps confirm) the possibility for a saga to have been
based on the associated rímur. If any of the versions showed strong similarities to
any of the oldest texts in the Illuga saga stemma, it might be conceivable that the
rímur-text was a source. Since such is not the case, it seems clear, as already stated
by Davíð Erlingsson, that the various versions of the rímur take saga manuscripts
and printed editions as their sources.

Rímur may also point to non-extant texts, giving a glimpse of what is missing
from a stemma. In this case, the rímur written by Árni Jónsson could be a witness
for a c6 subgroup text much older than any of those extant. However, a much
more likely explanation is that the attribution of the rímur to the Árni Jónsson
who died in 1652 is erroneous. It is much more likely that another rímur-poet by
the name of Árni composed them some time in the eighteenth century (the earliest
c6 manuscripts being from around the same period).

Of the rímur examined one is based on an A-Group text from Eastern Iceland,
and two others on texts from different sources within the C-Group. A curious
corroborative piece of evidence is the fact that the number of fits into which the
narrative is divided in the early rímur versions roughly corresponds with the num-
ber of chapters which the closest associated prose texts have been divided up into.
All of the other versions appear to have been based on Rafn’s 1829-30 edition of
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the fornaldarsögur or one of the derivative editions. This poetic activity reveals a
strong desire to participate and actively contribute to the narrative of Illugi, even
up into the middle of the twentieth century. This continued interest is an import-
ant aspect of the saga’s reception, worthy of further investigation, as well as being
revealing of rímur culture in its own right.

Rímur version No.
o f f i t s
(f.112r)

Closest manuscripts No. of
chapters

Árni Jónsson 5 c6 subgroup: e.g. BL
Add. 11109, Lbs
1572 4to

5

Einar Steingrímsson 7 Lbs 2152 8vo, ÍB 233
4to

8

Davíð Jónsson 4 BL Add. 4859, AM
193 d fol.

4

Future work may consider the scribal networks associated with the various rím-
ur manuscripts, as well as the makeup of the rímur audience (two versions and one
manuscript contain information about commissioners or dedicatees). The possib-
ility of generic or other organising factors in the compilations in which Rímur
af Illuga Gríðarfóstra are found might also be fruitful ground for consideration.
Moreover, the texts themselves remain to be looked at in greater detail for signs of
how the narrative material is modified, perhaps with regard to humour or heroic
ethos. In particular, the mannsöngvar, with their metaliterary commentary, could
provide ample material for a reception-studies approach to Illugi’s story. The in-
formation provided here will hopefully pave the way for future studies which may
contribute to our understanding of why rímur versions of sagas were on occasion
deemed preferable to straightforward copies of a saga text.
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A

A-Group B

Einar Steingrímsson’s rímur B-Group C

Rafn’s edition C-Group

Eiríkur Pálsson’s rímur

Jón Jónatansson’s rímur

Guðni Jónsson’s edition

Árni Jónsson’s rímur

Davíð Jónsson’s rímur

Jón Ólafsson’s rímur

Figure 6.2: The relationship of the different versions of the Rímur af Illuga Gríðarfóstra to texts
of Illuga saga. (NB. No chronology is implied by vertical positioning)
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Conclusion

This thesis started with a question: Whatever happened to Illuga saga Gríðarfóstra?
The results that follow, which trace as fully as possible the reception-history of
this saga, are a proof that a great deal happened throughout its long life (which I
presume to add is still far from over). When we dare to reach for forgotten tomes
on dusty shelves we can never know what wonders we will be greeted with...

One of the most significant and demonstrable findings to result from my re-
search is the much clearer picture of the relationships between the various materials
that tell the story of Illugi. All of the manuscripts containing the text of Illuga saga
were studied in order to produce a stemma. This supersedes the only preexist-
ing attempt to plot the textual interactions of Illuga saga manuscripts, that of Carl
Christian Rafn. His comments refer to just eight manuscripts, whereas this study
has considered close to forty. My findings coincide with his in locating AM 123 8vo
closest to the root of the tradition, but go beyond them in identifying three major
groups within that complex, which I have designated (perhaps unimaginatively) A,
B and C. The B-Group is a neat example of seventeenth-century scholarly interest
in sagas, showing connections with Skálholt and the learned circles in Copenhagen
and Sweden. The younger manuscripts from the A-Group and all of the C-Group
manuscripts show the shifting of the locus of production to more marginal areas
in eighteenth- and early nineteenth-century Iceland. Following the exodus of ma-
nuscripts (many via the ecclesiastical centres), traditions were predominantly pre-
served in the North-Western and Eastern parts of the country. The great amount
of activity shown to have taken place during the subsequent period is just one ex-
ample of how literary production thrived in the eighteenth century, despite that
time and its fruits so often being ignored by literary historians of Iceland. It is my
belief that too little work has been done to map how the acquisition of manuscripts
by mainland Scandinavian scholars from the seventeenth century onwards not only
led to a profound restructuring of Danish, Norwegian and Swedish national iden-
tity and culture, but also engendered a vigorous realignment of cultural production
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and literary perceptions in Iceland. This study can hopefully be seen as one small
step towards remedying that oversight.

The origins of Illuga saga have been discussed by a number of individuals, but
there are few points on which they all agree. Upon investigating the various argu-
ments it was concluded in chapter 1 that, frustrating as it may seem, unless further
sources should come to light, we may need to reconcile ourselves with an irresolv-
able ambiguity. The extent of this ambiguity has, however, been reined in some-
what. Davíð Erlingsson’s study of Illuga saga argues for the presence of poetic
traces in the prose. My continuation of his method provides further validation for
such a claim. Moreover, on the basis of an analysis of the neglected Faroese bal-
lad, ‘Kappin Illhugi’, it has been deemed most likely that the poetic source would
have been from that tradition, rather than of Norwegian provenance. This putative
ballad source is most likely not the only one used. Comparison of the saga with
Hjálmþérs rímur shows a strong verbal similarity in the stepmother’s curse episode.
This evidence taken together points to an author who was highly conversant with
more than one poetic tradition, and adept at weaving these strands together.

In chapter 3 further evidence concerning the saga’s origins and reception was
considered. This is summed up in the close similarity between Illuga saga Gríðar-
fóstra and a group of texts referring to Illugi Tagldarbani. Both deal with a hero
named Illugi who is carried by adverse weather to a distant northern shore and saves
a princess from a female troll. Once again the precise nature of the relationship re-
mains shrouded in enigma. It may be that the two narratives stem from a common
source, one may be an offshoot of the other, or two originally distinct narratives
may have converged over time as a result of certain internal similarities. Whatever
the explanation of their similarity, a study of either saga can ill afford to ignore the
potentially productive readings elicited from a juxtaposition of these two stories.
Further intertextual possibilities are raised through the reference to a Skjalldar saga
og Hermanns at the start of Illuga saga. Previous commentators had either assumed
this to be a lost saga or written it off as a false reference. I was able to locate the
saga referred to, although in the forms in which it is preserved it bears alternative
titles, among which Skjaldar þáttr Danakonungs and Hrings saga ok Skjaldar can be
mentioned. Taken together these sagas seem to represent an alternative tradition
of ancient Scandinavian kings and heroes than that presented in many of our more
canonical sources. Further narratives which could link with this intertextual net-
work may be located and give us an idea of how competing appropriations of the
legendary past circulated prior to the consolidation of Scandinavia’s authoritative
national histories.

In chapter 4 an interpretation of Illuga saga as a humorous text, which par-

248



odies male heroics, was presented. I argue that prior to its adoption as historical
source material, the monstrous women in the saga would have been much more
significant than the kings and heroes to both readers and audiences. A case is made
for the presence of irony, grotesque visual humour, bawdy farce and parody. The
methodological pitfalls associated with identifying humour in premodern texts are
outlined, as well as the attempts of early copyists to reassert a standard logic upon
the text. It is my conclusion that our ability to see the humour in texts like Illuga
saga has to a certain extent been compromised by critical avoidance of this thorny
issue and scholarly suppression of the jocose aspects of Old Norse-Icelandic liter-
ature. Embracing the funny side of these texts may be a powerfully generative way
of breathing new life into many discredited sagas, as well as opening up avenues
for pedagogic engagement.

In chapter 5 the learned reception of Illuga saga was charted. Thomas Barth-
olin’s allusions to it, the making of the 1695 edition and Rafn’s acceptance of it
into his collected edition (greatly influenced by P. E. Müller) are all covered. This
learned reception, as just mentioned, enacted a major reinterpretation of the ma-
terial recounted in the saga. The monsters, magic and sex were set aside and the
regnal lines and geographic reference points were promoted to topics of utmost
importance. A particular example of this was the modification of the saga’s refer-
ences to reorient it as a textual source on ancient Sweden. The adoption of this
reorientation by Swedish historians such as Svend Lagerbring in the eighteenth
century is a fine example of how such approaches can end in procrustean histor-
icising. Yet however dubious by modern critical standards, these efforts brought
Illuga saga into line with a number of other texts which were soon to be brought
together in Rafn’s corpus. That work, which more recently has often been treated
as the birthplace of a genre, was pioneering, but at the same time deeply indebted
to the work of the scholars of the previous century. Thus the mystic genesis of the
fornaldarsögur between 1829 and 1830 should not be overstated.

Chapter 6 gives a brief overview of the various sets of rímur which have been
written on the basis of Illuga saga. It is shown that after editions of texts became
more readily-attainable in the nineteenth century, most rímur were based upon
printed books rather than handwritten manuscripts. Prior to that, in the eighteenth
century and earlier, the various sets of rímur can be traced to specific branches of
the stemma (as developed in chapter 2) on the grounds of the analysis of variants.
It is patently clear that the writing of rímur versions, irrespective of the source,
was a thriving tradition and vital aspect of literary reception in the eighteenth and
nineteenth centuries. Much work remains to be done, but avenues for investigation
might include an analysis of how far the rímur reproduce or subvert the material of
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their sources, and whether they enter into an internal dialogue (between versions).
An analysis of the strong authorial presence, as witnessed in the mansöngvar, would
also be a fruitful avenue for further reception studies of both the poetic texts and
their prose source.

The production of transcriptions of all of the Illuga saga texts found in manu-
scripts will also hopefully act as a stimulus for future work on Illuga saga. It is
hoped that such work can build on the findings presented here and draw benefit
from the transparent mapping of this multifarious textual network.
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Appendix A

Transcriptions

The following transcriptions have been produced with two purposes in mind. The
primary purpose was to enable comparative analysis of the various texts (and per-
haps in the future phylogenetic computer-aided analyses of them as a data set). In
order for this to be realistically achieved it was necessary to ‘normalise’ the texts
taken from all thirty-seven manuscripts containing Illuga saga by levelling out or-
thographic variation (both scribal idiosyncrasy and that which results from dia-
chronic linguistic development). Since the texts are taken from manuscripts pro-
duced between the sixteenth and twentieth centuries, ‘normalisation’ posed a prob-
lem (and should perhaps thus be called ‘regularisation’). Neither the Old Norse
standard nor the modern Icelandic standardised orthography accurately represent
that found in the majority of the witnesses. Moreover certain lexical items found
in the earlier manuscripts had fallen out of the language by the time that the later
manuscripts came to be produced and vice versa (thus, for example, if normalisa-
tion concordant with one of the bipolar extremes had been carried out, reconstruc-
ted medieval forms for words which only first appeared in the nineteenth century
and show up in the transcriptions from that time would have had to be given).
Since the transcriptions were not intended primarily for linguistic or palaeographic
analysis in any case, it was decided that the process of ‘normalisation’ would take
elements from both Old Norse-Icelandic and Modern Icelandic based on the tran-
scriber’s sense of the forms most commonly represented in the greatest number
of manuscripts (a statistically-grounded selection would have only been possible
after full diplomatic transcriptions had been taken, an option ruled out by time
restraints). It is hoped that this linguistic ‘middle path’ contributes to the second
purpose, which was to produce texts accessible to readers with some Old Norse or
Modern Icelandic, but which do not give a false sense of antiquity or modernity.
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To support this second purpose, modern punctuation, which in certain cases was
almost non-existent in the manuscripts, was added. In spite of the manipulations
performed upon these texts, the XML transcriptions, which will be made publicly
available, would provide a solid basis for any researcher wishing to produce fully
diplomatic/facsimile transcriptions (for the purposes of linguistic or palaeographic
research) or more orthodox normalised texts (for literary analytic or pedagogical
purposes) in the future. It might also be of interest to note that it is hoped that the
online transcriptions will be presented on a platform which allows for easy juxta-
position of any of the selected texts (and thus direct comparison, which it must be
recognised is unwieldy in a paper copy such as the present one, will be facilitated).

A selection of the non-orthodox spellings used are described below, along with
a justification for their use:

• The ‘-r’ ending of masculine nouns and adjectives in the nominative singular came to be
represented as ‘-ur’ regularly from the second half of the sixteenth century onwards. This
reflected an earlier phonological shift where an epenthetic vowel, sometimes called Svara-
bakhti intrusion, appeared in these endings (Schulte, 2005, 1089). The ‘-ur’ ending is used
here and is also the common form in Modern Icelandic.

• A syllable-final ‘-k’ (with relatively little stress) came to be pronounced as a fricative from
the thirteenth century onwards (Stefán Karlsson, 2004, 19), and this comes to be represented
orthographically a while afterwards as ‘-g’. Thus Old Norse ‘ok’, ‘ek’, ‘mik’ and ‘mjök’ were
commonly being written as ‘og’, ‘eg’, ‘mig’ and ‘mjög’ in the seventeenth century, and these
spellings have survived until the present. They are thus the forms used here.

• Some time between 1400 and 1550 the forms ‘ø’ and ‘ǫ’ disappeared and to a great extent and
were replaced by a number of new alternatives (Stefán Karlsson, 2004, 49). The phonological
changes underlying this orthographical development are quite complex (see, for example,
Sveinn Bergsveinsson, 1955). The seventeenth century shows a great deal of variation in
replacement orthographical forms, all of which are represented by ‘ö’ in Modern Icelandic.
In AM 203 fol., for example, the forms ‘au’ (e.g. Skjǫldr > Skjaulldur) and ‘ó’ (e.g. Bjǫrn >
Bjórn) appear. To avoid confusion and to highlight the phonological coalescence of the two
older sounds, ‘ö’ is used here.

• Yet another result of this vocalic development and subsequent orthographic experimentation
is the form ‘gjöra’, which in an appropriately modified form is represented in all the finite
forms, for older ‘gera/gøra’ (Björn K. Þórólfsson, 1925, 63) and is thus the form used here.
The Modern Icelandic form is ‘gera’

• There were two types of ‘l’ in Old Norse and with time, one of them, the dental ‘l’ which
occurred before the letters ‘t’ and ‘d’, came to be represented orthographically as ‘ll’, giving
‘lld’ and ‘llt’ (Stefán Karlsson, 2004, 45). This is the case for words such as ‘mællti’ and
‘helldur’. The double ‘l’ before ‘d’ is used with much greater consistency in the manuscripts
which were looked at and so only this form is retained here, in spite of the fact that Modern
Icelandic has reverted to the single ‘l’ spellings.
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• In the fourteenth century a phonological shift led to the merging of the sounds represented
by ‘rl’ and ‘ll’ (Stefán Karlsson, 2004, 46). This shows itself in new spellings for words such
as ‘karl’, ‘kerling’ and ‘varla’: they become ‘kall’, ‘kelling’, and ‘valla’. These latter forms are
used here.

• ‘vá’ became ‘vó’ in the first half of the fourteenth century and came to be reflected regularly
in the spelling found in manuscripts from the middle of the sixteenth century on (Stefán
Karlsson, 2004, 14, 54). Thus earlier ‘svá’ is written ‘svo’ here, as is still the case in Modern
Icelandic.

• By 1300 the effect of ‘-ng’ after a vowel was leading to certain changes in the vowel quality.
The ‘e’ in ‘eng’ came to be a diphthong, ‘eing’, which was represented orthographically as
such from 1400 onwards (Stefán Karlsson, 2004, 14, 47). This change affected, for example,
‘enginn’ (‘nobody’), which was a masculine nominative form stemming from the indeclinable
Old Norse ‘engi’ (originally ‘anybody’; see Björn K. Þórólfsson, 1925, 50). The Modern
Icelandic form is ‘enginn’ but ‘einginn’ is the form appearing in most of the manuscripts and
used here.

• ‘hellir’, is an example of a ja-stem masculine noun which underwent alteration in its oblique
forms from around 1600 onwards (see Björn K. Þórólfsson, 1925, 78). While previously the
acc. and dat. sg. had been ‘helli’, they were now ‘hellir’, with the ‘-r’ treated as radical. The
same occurred in the nom. and acc. pl. where older ‘hellar and ‘hella’ became ‘hellirar/hellrar’
and ‘hellira/hellra’. These forms survived until the nineteenth century, when language pur-
ism encouraged a shift back to the older and now accepted ones (see Stefán Karlsson, 2004,
24). The intermediate forms with the radical ‘-r’ are used here.

• ‘komustum’ is given as the first person plural middle voice of the strong verb ‘koma’. It is by
far the most common form in the manuscript witnesses of Illuga saga, e.g. AM 193 d fol.,
AM 582 4to, Papp. 4to nr. 21, AM 363 I and II 4to etc. The Old Norse form is ‘komumk’,
and the accepted form in Modern Icelandic is ‘komumst’. The ‘-ustum’ forms were short
lived: they appeared first in the seventeenth century and language purists made a concerted
effort to remove them from the language from the eighteenth century onwards (Kjartan G.
Ottósson, 1992, 219-27).

• Certain forms of the Old Norse demonstrative pronoun/adjective ‘sjá/þessi’ changed gradu-
ally in the course of the fourteenth and fifteenth centuries (Stefán Karlsson, 2004, 28-29),
thus the older forms ‘þenna’ (masc. acc. sg.), ‘þessi’ (fem. dat. sg.) and ‘þessar’ (fem. gen. sg.)
became ‘þennan’, ‘þessari’ and ‘þessarar’, the forms which are used here.

• Another pronoun/adjective which changed was Modern Icelandic ‘nokkur’, which had pre-
viously been represented orthographically in various ways. ‘nakkvarr’ and ‘nökkurr’ were
common in the earliest period of Old Norse but gradually came to be replaced by the ‘-o-’
forms. This had taken place by the seventeenth century, as had the dropping of the medial
‘-u-’ in forms such as ‘nokkra’ (fem. acc. sg. from ‘nökkura’) and ‘nokkru’ (neut. dat. sg. from
‘nökkuru’) (Stefán Karlsson, 2004, 29).

Further aspects of layout and presentation are as follows. Chapter divisions,
which are in any case not included in most manuscripts and widely divergent where
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present, have been omitted. Abbreviations have been expanded, but in all cases
where this has been done the expansions appear in italics. Cases of dittography
have been marked with an asterisk, but most perceived error has been allowed to re-
main without comment. Where readings have been impeded due to damage within
the manuscript ellipses in square brackets have been added ([...]), with the word
lacuna added where leaves are missing. Catchwords have not been reproduced, ex-
cept for where they give forms not apparent elsewhere (e.g. when the following
leaf is missing). The line numbers have been added for the sake of easy reference
but do not attempt to reproduce the mise-en-page as found in the manuscripts. In
order not to overburden the reader, only few details pertaining to the manuscript
witnesses have been provided. These include the name of the current repository
and the location and date of production (where possible of the specific saga text,
otherwise of the manuscript as a whole). In addition, a list of the accompanying
contents has been provided, with normalised titles (following Rudolf Simek and
Hermann Pálsson’s Lexikon der altnordischen Literatur or Finnur Sigmundsson’s
Rímnatal where possible, otherwise given in single inverted commas). Where ma-
nuscripts have been divided subsequent to production (and where reconstruction
of the original has been possible), the original contents have been included, but in
italics and unnumbered. For fuller manuscript descriptions the reader is referred
to the website of the ‘Stories for All Time: The Icelandic Fornaldarsögur’ Project.
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A.1 AM 123 8vo
Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1500-50 (defective)

1. Tiódels saga

2. Illuga saga Gríðarfóstra (6v-11r)

3. Sigrgarðs saga frækna

4. Drauma-Jóns saga

5. ‘Af Poliano keisara’

6. Jónatas æventyri

7. Þorsteins þáttr bæjarmagns

Sá kongur hefur ráðið fyrir Danmörku er Hringur hét. Hann var Skjalldarson1

Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í sögu þeirra. Hringur
kongur var vitur maður og vinsæll og milldur af fé og hinn mesti bardagamaður.
Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var dóttir Vilhjálms kongs úr Vallandi.4

Við henni átti hann þann son er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur
og að íþróttum bezt búinn. Hann var blíður við vini sína, ör af fé, en grimmur
sínum óvinum. Sviði hefur kall nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn helldur7

skammt frá kongshöllinni. Hann átti kellingu er hét Hilldur. Við henni átti hann
einn son, er Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann
á alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og10

Illugi lögðu leika með sér. Átti Sigurður marga leiksveina og bar hann langt af þeim
hvað sem þeir skylldu reyna, en Illugi vann hann í öllu. Og svo kom að þeir sórust
í stallbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Var13

nú allt kært þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. […] gefið,
er honum var sjálfrátt. Hann var lyginn […] að öllu, en þó eigi að síður var hann
hinn [lacuna] þetta og gengur inn […] að föður sínum og móður, gengur síðan […]16

kemur þar, þá kongur er yfir dagdrykkju. Hann gengur […] hann vel. Kongur
tekur honum […]. En er Sigurður […] Illuga, fagnar hann honum forkunnar […]
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biður hann […] gjörir nú svo. […] Sigurður er heima með föður sínum […] Nú […]19

sá tími, er skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir frá […] var það þá ráðið að Björn og
Illugi skylldu báðir fara. Tekur kongsson […] orlof af föður sínum. Sigla nú fyrst til
Orkneyja og […] gjöra hvorutveggja margar upprásir og vinna […] sigur á Skotum22

og fá nú ofurfjár. Leggja þeir hvergi þar til að eigi hafi þeir sigur. Var allt fólk við
þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda, og þá rekur á storm mikinn. […] þá
skipið að ganga ofmikit. Rekur þá norður í haf. […] seglið, svo hélt við rif. Tekur25

nú hvert band […]. Þeir sjá hvergi landa til. Sjórinn tekur […] gjörði svo stóran storm
að inn rann á […] svo voru þeir allir hraustir […] talaði æðruorð. […] leka, og standa
allir í austri VIII […] Rekur langt norður í haf í vík þá er Gandvík hét. Þeir herða28

þá seglið með sterku bandi og fá nú stór áföll, svo búið var við að brjóta skipið.
Flestir voru þá móðir. Því næst sjá þeir land. Það var björgum lukt. Síðan rekur
upp skipið í eina vík. Hélldu þeir heilu skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir31

skulu þar bíða byrjar. Flestir hans menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim
var og svo kalt að þeim þótti dauðinn sýnn og fyrir hendi þvíat þeir höfðu öngvan
elld. Sigurður kongsson bar sig furðuvel, en allir villdu gjarnan ná elldi og fengu þó34

ekki. Björn tók þá mjög að kala og mælir svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa
yfir fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða fyrir
höfði þínu, en ef þú náir elldinum, þá skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi37

svarar: “Víst eigi vil ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi
leita ef vorum mönnum má gagn að verða.” […] hann nú einnsaman burt frá sínum
mönnum. Hellir nokkur stóð öðrumegin fjarðar þessa er réð fyrir tröllkona […], er40

Gríður hét. Hún var mesta tröllkona. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn og
gengur […] á land upp og kemur í hellirinn. Þá var komið […]. Hann heyrir þá að
hart er stigið til jarðar, og kemur Gríður heim. Hún frétti hann að heiti. […] segist43

Illugi heita. En honum þótti sem hríð eða hregg stæði úr nösum hennar. Horinn
hékk ofan fyrir munninn. Hún hafði skegg og sköllótt um höfuðið. Hendur hennar
voru sem arnarklær, en ermar báðar brenndar, en sá stakkur er hún var í tók henni46

eigi lengra enn á lendar á bakið, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, en
ennið bratt. Eyrun féllu víða. Einginn mátti hana kalla fríða. Illugi segist vilja elld
sækja til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú af mér nema þú mælir III49

sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en ef þú vilt
eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja.
Eptir þetta gengur fram ein kona. Hún er svo […] að Illugi þóttist öngva fríðari séð52

hafa og þegar […] hana, felldi hann mikla ást til hennar. Hún var […] og fáorð. Illugi
tók þá til máls: “Mér mun mál,” segir […], “að fá sannyrðin. Hellir þinn er hár og
breiður að ég […] séð hús meira né sterkara. Svo er og nefið á þér […] að ég hef eigi55

séð meira skrípi. En þú ert og svo […] að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég
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ámáttligri séð enn þig. Og víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég séð mestan mun,
og svo munu allir segja er ykkur sjá.” Gríður mælti þá: “Víst er það,” segir hún, “að58

hvorki viltu lofa mig né hæla mér, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En
það þykir mér nú ráð að þú farir í hvílu og leik allt það er þig lystir þvíat þér lízt
betur á dóttur mína enn á mig. Nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og þarf61

ekki lengi lýsingar.” Illugi segir svo vera skulu. Gengur hann að hvílunni og kastar
klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og komu þau í eina hvílu bæði. Illugi snýst
að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngva gleði af sér. Þrífur Gríður þá í64

hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn en annarri hendi brá hún björtu saxi
og mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hrærði hvergi á sér.
Gríður mælti þá mjög reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson! Því hugðir þú ég67

mundi þola að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú skalt fá dauðann í
stað.” Illugi mælti þá: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt orðið og […] ég í hellir þinn,
að örlögin hafa svo fyrirætlað […] deyr einginn optar enn um sinn, og hræðumst ég70

eigi þínar ógnir.” Við þessi hans orð kastar Gríður honum upp aptur. Hann snerist
þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann var sem blíðastur við hana, vefur
Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum á stokkinn fram og reiðir saxið allt73

að höfði honum. “Djarfur ertu og nú í stað skaltu dauðann fá.” En Illugi sagðist eigi
hræðast dauða sinn.” Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan hitt að eigi hafi
hræðst dauða sinn nema þig. Far þú nú til svefns og sof vel!” Fer Illugi nú og snýst76

að konu sinni og er nú allra blíðastur við hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni
og kippir honum fram á stokkinn. Hún reiðir nú saxið og mjög er hún ófrýnlig
að sjá. En allt fór sem fyrr að Illugi kvaðst eigi hræðast. Gríður mælti þá: “Eigi79

ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skelfast hvergi, og þú hræðist ekki. Nú skaltu
þiggja líf af mér og þar með gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þó
alldrei launað þér þinn velgjörning, þvíat þú hefur komið mér úr miklum álögum,82

þvíat með slíkum hætti hef ég margan myrt og drepið, og hafa allir hræðst mitt hið
ógurliga sax. XIII vaska menn hef ég drepið með þessu saxi. Og væri slíkt þó eigi
kvenna […]. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú […] hlýða. Kongur sá réð85

fyrir Álfheimum er Áli hét. Hann átti sér drottningu er Álfrún hét. Þau áttu dóttur
eina. Sú hét Signý. Hún var að öllu vel að sér. Þegar Signý hafði alldur til, var hún
gipt þeim kongi, er Eiríkur […]. Hann féll í vesturvíking. Dóttur áttu þau saman,88

þá er Hilldur hét, og var hún meyja fríðust. Fór Signý […] til föður síns og var með
honum. Drottning fékk sótt […] hana leiddi til bana, en kongur barst lítt af. En
Signý var í skemmu og hafði sorg mikla eptir kong sinn og móður. Kongur fékk þá91

drottningu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en innan var hún hið mesta
flagð. Kongur unni henni mikit. Þau gátu að eiga VII dætur, og brá þeim öllum
til móður sinnar, og urðu hinu mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu við komu94
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Grímhilldar að maður hvarf hverja nótt, og ætluðu allir að Grímhilldur mundi því
vallda. Kongur tók nú að elldast, og þótti drottningu minna verða af hjáhvílunum
enn hún villdi. Hugsar hún nú að svíkja kong og fá sér annan ungan. Gefur hún97

honum nú eitur að drekka, og fær hann þegar bana af og var hann heygður hjá
drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú svo að hún eyddi allt ríkið bæði af […]
mönnum. Eptir þessi verk Grímhilldar, gekk hún til skemmu þeirrar, er Signý sat100

og dóttir hennar. En er hún […] segir hún hefur lengi í mikilli sæmd og sælu […]
‘en ég skal það allt af þér taka, þvíat það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir
hellir og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara103

með þér, og hver maður sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt hvern
myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur. Þær skulu hverja nótt
eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig sundra, höggva og meiða, en alldrei að106

helldur skaltu deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir
þann mann er eigi hræðist þitt hið ógurliga sax þá er þú reiðir það. En með því að
þeim mun það ógurligt sýnast, mun sá ekki finnast.’ Signý mátti ekki mæla fyrir109

harmi og gráti. Hilldur mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaða þér þín
álög og það mæli ég um að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum heim
á kongshöll. Þrælar skulu þar kynda bál mitt í milli fóta þér. Þetta bál skal standa112

bæði nætur og daga, og öll skaltu neðan af elldi brenna, en ofan frjósa, og að alldrei
fáir þú þína ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu deyja
og detta ofan í bálið.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar tal,115

og vil ég að þetta halldist hvorki.’ […] að standa. Hverfa þær […] og er Hilldur dóttir
mín. Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur mér úr álögum komið.”
Og að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum118

og hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur var nú ákafliga
hrædd. Illugi veitir Gríði dugnað og höggur til þessara bæði ótt og tíðum og eigi léttir
hann fyrr enn þau hafa drepið þær allar og brennir þær allar á báli. Gríður mælti121

þá: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær átt
XI vetur.” Illugi segir það nógu […] verið hafa. Eptir þetta fylgir Gríður þeim til báts
Illuga og gaf hún þeim gull og marga dýra gripi. Og hafði hann nú með sér elldinn,124

og skilldist hún þar við þau. Illugi rær aptur til sinna manna. Þeir urðu við það
glaðir og létu þeir sér […]. Mánuð lá kongsson þar, og gaf honum alldrei byr. Björn
[…] það Hilldi og kvað Illuga hana hafa sótta í hellra og […] Björn að hún sé hin mesta127

tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og ekki villdi hann því trúa er Björn sagði. Eina
nótt var það, er menn kongssonar sváfu á skipinu, en er þeir vakna, sjá þeir að Björn
er horfinn og leituðu og sjá um síðir að hann hangir upp við siglurá. Þeir vissu ekki130

hverju þetta gegndi um líflát Bjarnar, en Gríður hafði hengt Björn á þessari nóttu,
fyrir það hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir það siglir Sigurður frá Finnmörk, og
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gaf honum þá allvel byr, og kom heim til Danmerkur og hafði fengið ofurfjár og133

gaf gull á tvær hendur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var löngum með
Sigurði, en þó átti hann stóran búgarð nærri kongshöllinni. Litlu síðar tók Hringur
kongur sótt, þá er hann leiddi til bana. Sigurður lætur þegar erfi drekka […] föður136

sinn og lætur tilbjóða öllum beztu mönnum […] var Sigurður þá til kongs tekinn yfir
það ríki er […] hafði átt. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur […] Danmörku og
hafði hann ráðið fyrir Skáney. Signý kemur nú til Danmerkur og, tók Illugi vel við139

henni, og þau Hilldi. Illugi segir þá öll deili á honum. Sigurður kongur bað hennar
sér til handa. Signý segir að Illugi skuli vera hennar giptingarmaður. Sigurður talar
þá þetta mál við hann, og með samþykki hennar giptir Illugi […] Signýju. Voru142

þeirra samfarir góðar, og áttu þau mörg börn […] öll mikilsháttar menn. Sigurður
kongur og Signý drottning. Illugi […] lengur, en eigi hefur mér verið getið barna
þeirra Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér145

þessari sögu.
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Figure A.1: AM 123 8vo, f.6v
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A.2 AM 592 a 4to
Den Arnamagnæanske Institut, Copenhagen, Denmark
Iceland, 1600-99 (defective)

1. Mágus saga jarls

2. Sigrgarðs saga frækna

3. Hrólfs þáttr skuggafífls

4. Flóres saga ok Leó

5. Illuga saga Gríðarfóstra (85v)

6. Ála flekks saga

7. Sigurðar saga þögla

8. ‘Af Starkaði’ (from Gautreks saga and Þorsteins þáttr skelks)

9. Færeyinga saga

10. Færeyinga saga

11. Hróa þáttr heimska

12. Auðunar þáttr vestfirzka

13. Blóð-Egils þáttr

14. ‘Dofra þáttr’ (from Hálfdanar þáttr svarta)

15. Oddgeirs þáttr danska

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur1

hét. Hann var vitur og vinsæll og mikill bardagamaður. Hann átti dóttur kongs af
Vallandi. Við henni átti hann þann son er Sigurður hét, manna fríðastur og vel
að íþróttum búinn. Sviði hét maður. Hann bjó þar mmt frá kongsríkinu. Hann4
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átti kellingu sem Hilldur hét. Við henni átti hann þann son sem Illugi hét. Hann var
mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann við alla leika. Faðir hans var kallaður
Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman. Sigurður7

átti marga aðra leiksveina. Bar Illugi langt af þeim öllum hvað sem reyna þótti, og svo
kom að þeir Sigurður kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag. Skylldi hvor annars
hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Var nú kært þeirra á milli. Björn hét maður.10

Hann var ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið þar sem honum var sjálfrátt.
Hann var lyginn og lymskur að öllu, en ekki að síður var hann hinn mikill kappi og
varði land kongs fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það13

mjög að Illugi var svo kær kongssyni og svo kom að hann rægði Illuga við þá feðga og
sagði hann væri illur og ótrúr. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði ekki. Fer nú
svo fram um nokkra stund að Sigurður er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd og16

virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður að fá sér skip og menn því hann villdi hallda
úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur kvað það skylldi á mánaðarfresti búið
verða, “en vil ég Björn skylldi fara með þér, en Illugi sé heima.” Sigurður segir: “Að19

vísu vil ég að Illugi fari með mér.” En kongur segir að Björn skylldi með honum fara,
“því hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Hann mundi þér bæði
hollur og trúr svo sem hann hefur mér verið.” Eptir þetta gengur kongsson til Sviða22

og Hilldar og segir þeim til sína ferða og býður þeim að hafa sér Illuga til fylgdar.
Kall segir son sinn ungan vera og ekki í hernað fara mega. “Er hann og ekki reyndur.
Villdi ég og ekki helldur að Björn bregður honum að hann þyrði ekki að berjast með25

þér í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. Sigurður fer heim til hallar og er mjög
óglaður...
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Figure A.2: AM 592 a 4to, f.85v (composite picture from several multispectral
scanner images)
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A.3 AM 203 fol.
Den Arnamagnæanske samling, Copenhagen, Denmark
Iceland, 1641-72

1 Gautreks saga

2 Gautreks saga

3 Hrólfs saga Gautrekssonar

4 Hervarar saga ok Heiðreks konungs

5 Þorsteins þáttr bæjarmagns

6 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

7 Illuga saga Gríðarfóstra (140r-145v)

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hét Hringur er réð fyrir Dan-1

mörku og var Skjalldarson sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og
hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu, er Sigríður hét og var dóttir Vil-4

hjálms kongs af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var
allra manna fríðastur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum,
en stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn7

skammt frá kongsríki. Hann átti kellingu, þá er Hilldur hét. Við henni átti hann
einn son, er Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann á
alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði sóknandi. Þeir Sigurður kongsson og Illugi10

lögðu jafnan leika saman. Sigurður átti marga aðra leiksveina. Bar hann langt af
þeim hvað sem reyna skylldi, en Illugi vann jafnan. Og svo kom að þeir kongs-
son og Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með13

vopnum vegnir. Var nú kyrt þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi
kongs. Honum var allt illa gefið. Honum var eigi sjálfrátt. Hann var lyginn og
lymskur að öllu, en eigi því síður var hann hinn mesti kappi og varð land kongs16

fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi
var svo kær Sigurði kongssyni. Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og
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sagði Illuga vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því19

ekki. Fer nú svo fram um nokkra tíma að Sigurður kongsson er heima hjá föður
sínum í mikilli sæmd og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip
og menn og segist vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það22

skylldi á mánaðarfresti búið vera, “og Björn skal fara með þér,” segir kongur, “en
Illugi vil ég heima sé.” Sigurður svarar: “Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur
sagði Björn skylldi fylgja honum, “því hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í25

stríði. Hann mun þér vera hollur og trúr sem hann hefur mér verið,” sagði kongur,
og skilja þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal
þeirra feðga. Hún segir son sinn ungan vera og eigi í hernað fara mega. “Er hann og28

ekki reyndur,” segir hún. “Villda ég og ekki helldur að Björn brygði honum því að
hann þyrði ekki að berjast með þér í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli. En kongsson
fer heim til hallar og er mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Sunlauð hét. Hún31

var fjölkunnug og hin mesta ölldriða. Hún hafði margan manna illa leikið. Hilldur
kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er Sviði lét eptir. Hann játar
því. Það var síðdags er Illugi gekk heiman. Hann fór hart og kom til seljanna og34

fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fer þó frá selinu. Og er hann var skammt
kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á bringuna.
Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Hér var nú komin Sunlauð.37

Ingjalldur gengur ekki að síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kemur að
einum stórum steini. Hann keyrir flagðið niður við steininn svo hart að hryggurinn
brotnar, og lét hún svo líf sitt. Létti hann eigi sinni ferð fyrr enn hann kemur heim.40

Hilldur, móðir hans, var úti er hann kom heim. Illugi var þá ófrýnn. Hilldur var
þá blíð. “Hafa nokkur nýtíðindi gjörst í þinni ferð, son minn,” sagði hún. “Fannstu
pálinn sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu nokkuð stúlku43

mína, er ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi sagði: “Varla ætla ég verri stúlka
finnist þvíat hún reið mér, en ég banaði henni með þeim hætti að ég braut í henni
hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðunum, “og vil ég,” seg-46

ir hún, “að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því
blíðliga og gladdist við þetta og gengur inn með móður sinni og svaf af um nóttina.
Að morgni býst Illugi að fara til kongshallar. Þá kongur er að dagborðum. Hann49

gengur fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur honum vel, en er Sigurður sér
hann, fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir
nú svo. Fer svo fram nokkra daga að Sigurður er heima með föður sínum, og Illugi.52

Nú kemur sá tími er skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir frá landi, og var það þá
ráðið að Björn og Ingjalldur skylldu fara báðir. Sigla nú til Orkneyja og Skotlands
og gjörðu hvorutveggjum miklar árásir og vinna mikinn sigur á Skotum og fá nú55

ofurfjár. Hvergi leggja þeir þar til að þeir hafi eigi sigur. Var allt fólk við þá hrætt.
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Að hausti vill Sigurður heim hallda, og þá rekur á storm mikinn. Tekur þá skipið að
ganga mikit. Rekur þá norður í haf. Herðir nú segliðið svo að hélt við rif. Tekur nú58

hvert band að slitna. Sjá þeir hvergi til landa. Sjórinn tekur að ókyrrast svo inn rann
á bæði borð, en svo voru þeir hraustir allir, sem á þessu skipi voru, að einginn talaði
æðruorð. Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Rekur61

þá langt norður í haf í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin með sterkum
böndum og fá nú stór áföll. Lá við skipbroti. Flestir voru þá móðir. Því næst sjá
þeir land. Það var líkt björgum. Síðan rekur upp skipið í eina eyvík. Hélldu þeir64

heilu skipi sínu og mönnum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir
hans menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að þeim þótti
dauði sinn því þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Sigurður kongsson bar sig vel, en67

villdu gjarnan ná elldi og fengu þó ekki. Björn tók þá til að kala mjög, og aðra menn
Sigurðar. Sagði Björn svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir fjörð þennan
og leita að elldi og ef þú finnur eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur70

hann, skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi sagði: “Víst skal ég eigi veðja
höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum kann
gagn að verða.” Rær hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir einn stóð öðru-73

megin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét. Hún var tröllkona
hin mesta. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn, gengur síðan á land upp og
kemur í hellirinn. Þá var komið kvölld. Hann heyrir þá var hart stigið til jarðar, og76

kemur Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni. Hann kvaðst Illugi heita. Honum
þótti sem hagl og hríð stæði úr nösum hennar. Horinn hékk ofan í munninn. Hún
hafði skegg mikit og sköllótt höfuð með skringiligum búnaði. Hendur hennar voru79

sem arnarklær og báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn
á lendar á bakið, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, enni helblátt. Eyrun
féllu um vangana. Hver vill kalla hana fríða? Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar.82

Gríður sagði: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III sannmæli og ef þú gjörir
þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt. Ef þú vilt eigi þiggja þennan
kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta85

gengur fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva fríðari séð hafa og þegar felldi
hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér
mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef eigi séð88

annan hæra né sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að eigi hef ég séð meira fer-
líki. Þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð ambáttligri
enn þig. Víst hef ég séð dóttur þína fegri. Ykkar hef ég séð mestan munn, og svo91

munu allir segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það,” sagði hún, “að
þú vilt eigi lofa mig né mér hæla, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En
það þykir mér nú ráð að þú farir í hvílu með dóttur minni og leikir hvað þig lystir94
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því þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og
þarf ekki lengur eptir lýsingum að bíða.” Illugi sagði svo skal vera. Gengur hann að
hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og eru þá komin í eina97

hvílu bæði. Snýst Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngvan blíðuleik
af sér. Þrífur Gríður þá í hár hans og kippir honum fram á stokkinn, en annarri
hendi brá hún björtu saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr100

og hrærði ekki á sér. Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson.
Hugðir þú ég mundi þola þú blygðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú skalt fá
dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei enn hrætt orðið, og því fór ég103

hingað að örlögin hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr optar enn eitt sinn, og hræðist
ég eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum upp aptur í rúmið. Snýr
hann þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann var blíðastur við hana, ve-106

fur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og lætur ríða
saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu,” segir hún, “að þú skammar dóttur mína
og skaltu fá dauða í stað.” Illugi sagði: “Eigi hræðist ég dauða minn.” Hún mælti109

þá hlæjandi með miklum ógangi: “Öngvan hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauða
sinn. Og er nú mál að sofa, og sofið í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og
er nú blíðastur við hana. Gríður hleypur þá að sænginni og kippir honum fram á112

stokkinn. Hún reiðir þá saxið mjög hátt og eigi er hún þá frýnlig. Fór allt sem
fyrr að Illugi hræddist ekki og lá kyrr. Gríður mælti: “Eigi ertu sem aðrir menn.
Þínar æðar skjálfa hvergi. Nú skaltu þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína,115

er Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei launað þinn velgjörning þvíat þú hefur komið
mér úr miklum álögum því með slíkum hætti hef ég margan mann myrt, og hafa
þeir allir hræðist mitt ógurliga sax. XVI vaska menn hef ég drepið með þessu saxi,118

og væri slíkt eigi kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína. Kongur sá réð
fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Hún átti dóttur eina, og sú
hét Signý og var hún að öllu vel að sér búin. Og er ég sú sama Signý. Og nær hún121

hafði fengið alldur og nám, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Féll hann í or-
rustu í austurríki. Dóttur átti hann, er Hilldur hét og var hún meyja fríðust. Og er
hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og voru við með honum. Móðir124

mín tók þá sótt og andaðist, en kongur, faðir minn, barst lítt af. Var ég í skemmu
og hafða ég sorg mikla eptir mína móður. Faðir minn fékk þá drottningu, er Grím-
hilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó raunar hið mesta tröllflagð. Kongur127

unni henni mikit. Þau gátu VII dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu
þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax sem kongur, faðir minn, eignaðist
Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur130

mundi því vallda. Tók kongur þá að elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af
hjáhvílum hans og helst minna enn hún villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði
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hún þá að svíkja kong en fá sér annan yngra, og gaf honum eitur að drekka, og fékk133

hann þegar bana og var hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist
nú svo að hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi hennar ill-
skuverk gekk hún til skemmu minnar, þar að ég sat í, og dóttir mín. En er hún kom136

þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur lengi í mikilli sæmd og sælu setið,
en ég skal það allt af þér taka og það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir
hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með139

þér, og hver maður sem hana lítur skal fella til hennar mikla og heita ást. Þú skalt
hvern myrða sem þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur, hverjar að eru
mínar dætur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig142

í sundur höggva og meiða, en alldrei skaltu þó deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast
af þessum álögum enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt ógurliga sax þá er
þú reiðir það að þeim. En fyrir því að það mun þeim ógurligt sýnast, þá mun sá145

einginn finnast.’ Ég mátti þá ekki mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti
þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur,’ sagði hún, ‘að ég launaði þér nokkru þín álög og
það mæli ég um að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum fæti heim á148

kongshöll. Þrælar skulu þar kynda bál mikit undir þér. Þetta bál skal standa bæði
nætur og daga, og öll skaltu af elldi brenna neðan, en ofan frjósa, og alldrei skaltu
fá nokkra ró. En ef við mæðgur komast úr þessum álögum, þá skaltu strax detta151

ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls og sagði: ‘Mjög heimskuligt er
hjal okkar, og vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfu
við mæðgur þá burt í hellir þennan, og er ég sú hin sama Signý, en Hilldur mín154

dóttir. Og vil ég nú gipta þér dóttur mína og launa þér svo það þú hefur leyst okkur
úr þessum álögum.” Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII skessur með
biturligum skálmum og hlaupa til Gríðar og höggva til hennar bæði hart og tíðum.157

Hleypur Illugi þá upp og tekur sverð sitt og höggur til þessara skessna og léttir
eigi fyrr enn hann hefur drepið þær allar og brennir þær síðan á miklu báli. Gríður
mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt160

í þessu stríði XI vetur.” Illugi sagði það nógu langt verið hafa. Eptir þetta fylgdi
Signý þeim Ingjalldi og Hilldi til bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi
nú með sér elldinn. Skilldist Signý þar við þau. Illugi rær til manna sinna. Þeir163

urðu við það glaðir og létu þeir sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf þeim
alldrei byr. Kendi Björn Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra
og sagði Björn að hún sé hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og ekki166

villdi hann því trúa er Björn sagði. Eina nótt var það, er menn kongssonar sváfu á
skipinu, en er þeir vakna sjá þeir að Björn er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um
síðir að hann hangir við siglutré. Þeir vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát hans,169

en Signý hafði hengt hann á þessari nóttu fyrir það er hann kallaði Hilldi, dóttur
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hennar, tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og gaf honum allvel byr,
og kom heim til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar172

hendur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en þó
átti hann stóran bardaga nærri höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt, þá er
hann leiddi til bana. Lætur Sigurður erfi drekka og býður til hinum beztu mönnum175

er voru í hans ríki. Og var Sigurður þá til kongs tekinn yfir það ríki sem faðir hans
átti. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur (yfir) Danmörku og hafði ráðið fyrir
Skáney. Signý kemur þá til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur.178

Segir Illugi mönnum sínum er í hans ríki voru öll deili á henni. Sigurður kongur
bað hennar sér til handa. Signý kvað Illugi skuli því ráða. Talar kongur þetta mál
við hann. Giptir Illugi honum Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar.181

Áttu þau mörg börn, og urðu þau öll mikilsháttar menn. Sigurður kongur og þau
Signý lifðu mjög lengi. Illugi lifði lengur, og hefur ekki verið getið barna þeirra
Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér hér184

sögu Illuga Gríðarfóstra.

287



Figure A.3: AM 203 fol., f.140r
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A.4 AM 169 d fol.
Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1641-72

1 Illuga saga Gríðarfóstra (1r-7v)

Sögubrot af nokkrum fornkonungum (now AM 1 a fol.)

Hrólfs sags kraka (now AM 9 fol.)

Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana (now AM 169 a fol.)

Þorsteins þáttr bæjarmagns (now AM 169 b fol.)

Hervarar saga ok Heiðreks konungs (now AM 192 fol.)

Hálfs saga ok Hálfsrekka (now AM 202 b fol.)

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hét Hringur er réð fyrir Dan-1

mörku og var Skjalldarson sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og
hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu er Sigríður hét og var dóttir Vil-4

hjálms kongs af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var
allra manna fríðastur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum,
en stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn7

skammt frá kongsríki. Hann átti kellingu þá er Hilldur hét. Við henni átti hann
einn son, er Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann á
alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði sóknandi. Þeir Sigurður kongsson og Illugi10

lögðu jafnan leika saman. Sigurður átti marga aðra leiksveina. Bar hann langt af
þeim hvað sem reyna skylldi, en Illugi vann jafnan. Og svo kom að þeir kongs-
son og Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með13

vopnum vegnir. Var nú kyrt þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi
kongs. Honum var allt illa gefið. Honum var eigi sjálfrátt. Hann var lyginn og
lymskur að öllu, en eigi að síður var hann hinn mesti kappi og varði land kongs16

fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Ill-
ugi var svo kær kongssyni. Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og sagði
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Illuga vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki.19

Fer nú svo fram um nokkra tíma að Sigurður kongsson er heima hjá föður sínum
í mikilli sæmd og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og
menn og segist vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi22

á mánaðarfresti búið vera, “og Björn skal fara með þér,” segir kongur, “en Illugi
vil ég heima sé.” Sigurður svarar: “Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur sagði
að Björn skylldi fylgja honum, “því hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í25

stríði. Hann mun þér vel hollur og trúr sem hann hefur mér verið,” sagði kongur,
og skilja þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal
þeirra feðga. Hún segir son ungan vera og eigi hernað: fara mega. “Er hann og28

ekki reyndur,” segir hún. “Villda ég og ekki helldur að Björn brygði honum því að
hann þyrði ekki að berjast með þér í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli. En kongs-
son fer heim til hallar og er mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Simlauð hét.31

Hún var fjölkunnug og hin mesta ölldriða. Hún hafði margan manna illa leikið.
Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er Sviði lét eptir.
Hann játar því. Það var síðdags er Illugi gekk heiman. Hann fór hart og kom til34

seljanna og fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fer þó frá selinu. Og er hann
var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á
bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Hér var nú komin37

Sunlauð. Ingjalldur gengur ekki að síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann
kemur að einum stórum steini. Hann keyrir flagðið niður við steininn svo hart að
hryggurinn brotnar, og lét hún svo líf sitt. Létti hann eigi sinni ferð fyrr enn hann40

kemur heim. Hilldur, móðir hans, var úti er hann kom heim. Illugi var þá ófrýnn.
Hilldur var þá blíð. “Hafa nokkur nýtíðindi gjörst í þinni ferð, son minn,” sagði
hún. “Fannstu pálinn sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu43

nokkuð stúlku mína, er ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla
ég verri stúlka finnist þvíat hún reið mér, en ég banaði henni með þeim hætti að ég
braut í henni hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðunum,46

“og vil ég,” segir hún, “að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.”
Illugi játar því blíðliga og gladdist við þetta og gengur inn með móður sinni og svaf
af um nóttina. Um morguninn býst Illugi að fara til kongshallar. Þá kongur er að49

dagborðum. Hann gengur fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur honum vel,
en er Sigurður sér hann, fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá
sér. Illugi gjörir nú svo. Fer svo fram nokkra daga að Sigurður er heima með föður52

sínum, og Illugi. Nú kemur sá tími er skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir frá landi,
og var það þá ráðið að Björn og Illugi skylldu fara báðir. Sigla nú til Orkneyja og
Skotlands og gjörðu hvorutveggjum miklar árásir og vinna mikinn sigur á Skotum55

og fá nú ofurfjár. Hvergi leggja þeir þar til að þeir hafi eigi sigur. Var allt fólk við
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þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda, og þá rekur á storm mikinn. Tekur
þá skipið að ganga mikit. Rekur þá norður í haf. Herðir nú seglið svo að hélt við rif.58

Tekur nú hvert band að slitna. Sjá þeir hvergi til landa. Sjórinn tekur að ókyrrast
svo inn rann á bæði borð. En svo voru þeir hraustir allir sem á þessu skipi voru að
einginn talaði æðruorð. Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII61

dægur. Rekur þá lang norður í haf í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin
með sterkum böndum og fá nú stór áföll. Lá við skipbroti. Flestir voru þá móðir.
Því næst sjá þeir land. Það var líkt björgum. Síðan rekur upp skipið í eina vík.64

Hélldu þeir heilu skipi sínum og mönnum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða
byrjar. Flestir hans menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að
þeim þótti dauði sinn því þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Sigurður kongsson bar67

sig vel, en villdu gjarnan ná elldi, en fengu þó ekki. Björn tók þá til að kala mjög,
og aðra menn Sigurðar. Sagði Björn svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir
fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en70

ef þú finnur hann, skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi svarar: “Víst skal
ég eigi veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum
mönnum kann gagn að verða.” Rær hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hell-73

ir einn stóð öðrumegin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét.
Hún var tröllkona hin mesta. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn, gengur
síðan á land upp og kemur í hellirinn. Þá var komið kvölld. Hann heyrir þá var hart76

stigið til jarðar, og kemur Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni. Hann kveðst
Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr nösum hennar. Horinn hékk
ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit og sköllótt höfuð með skringiligum búnaði.79

Hendur hennar voru sem arnarklær og báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var
í tók eigi lengra enn á lendar á bakið, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn,
enni helblátt. Eyrun féllu um vangana. Hver vill kalla hana fríða? Illugi kvaðst vilja82

sækja elld til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III
sannmæli og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt. Ef
þú vilt eigi þiggja þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist85

þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva fríðari
séð hafa og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi
tók þá til máls:” Mér mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður88

að ég hef eigi séð annan hæra né sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að eigi hef ég
séð meira ferlíki. Þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð
ámáttligri enn þig. Víst hef ég séð dóttur þína fegri. Ykkar hef ég séð mestan mun,91

og svo munu allir segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það,” sagði hún,
“að þú vilt eigi lofa mig né mér hæla, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En
það þykir mér nú ráð að þú farir í hvílu með dóttur minni og leikir hvað þig lystir94
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því þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og
þarf ekki lengur eptir lýsingum að bíða.” Illugi svarar svo skal vera. Gengur hann
að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og eru þá komin í eina97

hvílu bæði. Snýst Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngvan blíðuleik
af sér. Þrífur Gríður þá í hár hans og kippir honum fram á stokkinn, en annarri
hendi brá hún björtu saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr100

og hrærði ekki á sér. Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson.
Hugðir þú ég mundi þola að þú blygðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú skalt fá
dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei enn hrætt orðið, og því fór ég103

hingað að örlögin hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr optar enn eitt sinn, og hræðist
ég eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum upp aptur í rúmið. Snýr
hann þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann var blíðastur við hana, vef-106

ur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og lætur ríða
saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu,” segir hún, “að þú skammar dóttur mína
og skaltu fá dauða í stað.” Illugi svarar: “Eigi hræðist ég dauða minn.” Hún mælti109

þá hlæjandi með miklum ógangi: “Öngvan hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauða
sinn. Og er nú mál að sofa, og sofið í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og
er nú blíðastur við hana. Gríður hleypur þá að sænginni og kippir honum fram á112

stokkinn. Hún reiðir þá saxið mjög hátt og eigi er hún þá frýnlig. Og fór allt sem
fyrr að Illugi hræddist ekki og lá kyrr. Gríður mælti: “Eigi ertu sem aðrir menn.
Þínar æðar skil skjálfa hvergi. Nú skaltu þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur115

mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei launað þinn velgjörning, þvíat þú hefur
komið mér úr miklum álögum því með slíkum hætti hef ég margan mann myrt, og
hafa þeir allir hræðist mitt ógurliga sax. XVI vaska menn hef ég drepið með þessu118

saxi. Og væri slíkt eigi kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína. Kongur sá
réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Hún átti dóttur eina.
Sú hét Signý og var hún að öllu vel að sér búin, og er ég sú sama Signý. Og nær121

hún hafði fengið alldur og nám, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Féll hann
í orrustu í austurríki. Dóttur átti hann er Hilldur hét og var hún meyja fríðust. Og
er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns og voru við með honum.124

Móðir mín tók þá sótt og andaðist, en kongur, faðir minn, barst lítt af. Var ég í
skemmu og hafða ég sorg mikla eptir móður mína. Faðir minn fékk þá drottningu,
er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó raunar hið mesta flagð. Kongur127

unni henni mikit. Þau gátu VII dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu
þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax sem kongur, faðir minn, eignaðist
Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt og trúðu því allir að Grímhilldur130

mundi því vallda. Tók kongur þá að elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af
hjáhvílum hans og helst minna enn hún villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði
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hún þá að svíkja kong en fá sér annan yngra og gaf honum eitur að drekka, og fékk133

hann þegar bana og var hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist
nú svo að hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi hennar ill-
skuverk gekk hún til skemmu minnar, þar ég sat í, og dóttir mín. En er hún kom136

þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur lengi í mikilli sæmd og sælu setið,
en ég skal það allt af þér taka og það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir
og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér,139

og hver maður sem hana lítur skal fella til hennar mikla og heita ást. Þú skalt hvern
myrða sem þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur, hverjar að eru mínar
dætur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur142

höggva og meiða, en alldrei skaltu þó deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast af þessum
álögum enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt ógurliga sax þá er þú reiðir það
að þeim. En fyrir því að það mun þeim ógurligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’145

Ég mátti þá ekki mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti þá: ‘Það villda ég,
Grímhilldur,’ sagði hún, ‘að ég launaði þér nokkru þín álög og það mæli ég um að
öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum fæti heim á kongshöll. Þrælar148

skulu þar kynda bál mikit undir þér. Þetta bál skal standa bæði nætur og daga,
og öll skaltu af elldi brenna neðan, en ofan frjósa, og alldrei skaltu fá nokkra ró.
En ef við mæðgur komast úr þessum álögum, þá skaltu strax detta ofan í bálið og151

brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls og sagði: ‘Mjög heimskuligt er hjal okkar og
vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfu við mæðgur
þá í burt í hellir þennan, og er ég sú hin sama Signý, en Hilldur mín dóttir. Og vil154

ég nú gipta þér dóttur mína og launa þér svo það þú hefur leyst okkur úr þessum
álögum.” Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII skessur með biturligum
skálmum og hlaupa til Gríðar og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hleypur157

Illugi þá upp og tekur sverð sitt og höggur til þessara skessna og léttir eigi fyrr enn
hann hefur drepið þær allar og brennir þær síðan á miklu báli. Gríður mælti: “Nú
hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði160

XI vetur.” Illugi sagði það nógu langt verið hafa. Eptir þetta fylgdi Signý þeim In-
gjalldi: og Hilldi til bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi nú með sér
elldinn. Skilldist Signý þar við þau. Illugi rær til manna sinna. Þeir urðu við það163

glaðir og létu þeir sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf þeim alldrei byr.
Kendi Björn Hilldi það óveður og kvað Illuga sótt hafa hana í hellra og sagði Björn
að hún sé hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og ekki villdi hann því trúa166

er Björn sagði. Eina nótt var það, er menn kongssonar sváfu á skipinu, en er þeir
vakna, sjá þeir að Björn er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um síðir að hann hangir
við siglutré. Þeir vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát hans, en Signý hafði hengt169

hann á þessari nóttu fyrir það er hann kallaði Hilldi dóttur hennar tröllkonu. Eptir
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það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og gaf honum allvel byr og kom til Danmerkur.
Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar hendur. Er hann nú heima172

með föður sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en þó átti hann stóran bardaga
bæ nærri höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt, þá er hann leiddi til bana.
Lætur Sigurður erfi drekka og býður til hinum beztum mönnum er voru í hans175

ríki. Og var Sigurður þá til kongs tekinn yfir það ríki sem faðir hans átti. Hringur
kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði ráðið fyrir Skáney. Signý
kemur þá til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur. Segir Illugi178

mönnum sínum öll deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér til handa. Signý
kvað Illugi skuli því ráða. Talar kongur þetta mál við hann. Giptir Illugi honum
Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg börn, og urðu181

þau öll mikilsháttar menn. Sigurður kongur og þau Signý lifðu mjög lengi. Illugi
lifði lengur, og hefur ekki verið getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi varð síðan
fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér hér sögu Illuga Gríðarfóstra.184

l.7: ‘heitið’ is apparently pleonastic here; 28: there is a missing preposition, ‘fara í hernað’;
l.31: ‘Simlauð’ and ‘Sunlauð’ both appear in the manuscript, an apparent case of minim confusion;
l.38: this is the first of two occasions where ‘Illugi’ is replaced with ‘Ingjalldur’ (the second on l162);
l.115: ‘skil’ would appear to be a simple mistake and should be ignored; l.124: since the subject is
‘við’ the verb should be ‘vorum’, not ‘voru’; l.126: ‘hafða’ is apparently an error for ‘hafði’; l.151: the
first person plural form ‘komumst’ (or ‘komustum’ as is most common in Illuga saga manuscripts)
should appear hear; l.153: as with the last note but ‘hurfum’; l.174: the erroneous ‘bardaga’ has been
crossed out and ‘bæ’ written above it in the same hand
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Figure A.4: AM 169 d fol, f.1r
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A.5 Papp. 4to nr. 21
Kungliga Biblioteket, Stockholm, Sweden
Iceland, 1641-84

1 Illuga saga Gríðarfóstra (1r-8r)

2 Gautreks saga (konungs)

Hrólfs saga Gautrekssonar

Nikulás saga (konungs) leikara

Ála flekks saga

Nitida saga

Sigurðar saga þögla

Bósa saga ok Herrauðs

Hálfdanar saga Eysteinssonar

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hét Hringur er réð fyrir Danmörku og1

var Skjalldarson sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í sögu
þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll og milldur af fé og hinn mesti
bardagamaður. Hann átti drottningu er Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms kongs4

af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríð-
astur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum, en stríður óvinum.
Sviði hefur kall nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn nærri kongsríki. Hann átti7

kellingu þá er Hilldur hét. Við henni átti hann son þann. Illugi hét. Hann var
mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann á alla leika. Faðir hans var kallaður
Sviði sóknandi. Þeir Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leik saman. Sigurður10

átti marga aðra leiksveina. Bar hann langt af þeim hvað sem reyna skylldi, en Ill-
ugi vann jafnan. Og svo kom að þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og
skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Vökðu sér síðan blóð og13

léttu renna saman. Var nú kyrt þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi
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kongs. Honum var allt illa gefið. Honum var eigi sjálfrátt. Hann var lyginn og
lymskur, en eigi því síður var hann hinn mesti bardagamaður, og varði land kongs16

fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi
var svo kær kongssyni. Og svo kom að hann rægði Illuga við þá feðga og sagði hann
vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer nú19

svo fram um nokkra tíma að Sigurður er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd og
virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og segir vilja úr
landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi að mánaðarfresti búið.22

“Og Björn skal fara með þér,” segir kongur, “en Illugi vil ég heima sé.” Sigurður:
“Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur sagði Björn skylldi fylgja honum, “því
hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Hann mun þér vera hollur og25

trúr líka sem hann hefur mér verið,” sagði kongur, og skilja þeir svo tal sitt. Eptir
þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga. Hún segir son sinn
ungan og eigi færan í bardaga og þar með óreyndur. “Villda ég og ekki helldur að28

Björn brygði honum um það að hann þyrði ekki að berjast með þér í orrustum.”
Lýkur Hilldur svo tali. En kongsson fer heim til hallar og er mjög óglaður. Ambátt
sú var hjá Hilldi er Simlauð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta ölldriða. Hún31

hafði margan manna illa leikið. Hilldur kemur á máli við Illuga og biður hann sækja
pál í sel, er faðir hans lét eptir. Hann játar því. Það var síðdags er Illugi fór heiman.
Hann fór hart og kom til seljanna og fann pálinn. Þá var dimmt af nótt, og fer34

þó frá selinu. Og hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að
hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði hafði* vönd í hendi og barði
Illuga með. Hér var nú komin Simlauð. Illugi gengur eigi að síður og bar flagð þetta37

langa leið þar til hann kemur að einum stórum steini. Hann keyrir flagðið niður við
steininn svo hart að sundur gekk hryggurinn, og lét hún svo líf sitt. Létti hann eigi
sinni ferð fyrr enn kemur heim. Hilldur, móðir hans, var þá blíð. “Hafa nokkuð40

nýtíðindi gjörst í ferð þinni, frændi,” sagði hún. “Fannstu pálinn sem ég vísaði þér
á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína, sem ég sendi að
afla mér elldiviðar?” Illugi mælti: “Varla ætla ég verri stúlka finnist, þvíat hún reið43

mér. Í henni braut ég hrygginn við stóran stein, og lét hún svo líf sitt.” Hilldur
kvað hann mætti vera í sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og
fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga og gladdist við þetta og gengur inn46

með móður sinni og svaf af um nóttina. Að morgni býst Illugi heim til kongshallar,
þá kongur er að dagverði. Hann gengur fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur
honum vel, en Sigurður sér hann, fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann49

sitja hjá sér. Illugi gjörir nú svo. Fer svo fram nokkra daga að Sigurður er heima
hjá föður sínum, og Illugi. Nú kemur sá tími að skip Sigurðar eru búin. Hallda
þeir frá landi, og var það þá ráðið að Björn og Illugi skylldu báðir fara. Sigla nú til52
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Orkneyja og Skotlands og miklar árásir gjörðu þeir hvorutveggja og unnu mikinn
sigur og fá nú ofurfjár. Hvergi leggja þeir þar til að þeir hafi eigi sigur. Var allt
fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda, og þá rekur á storm mikinn.55

Tekur þá skipið að ganga mikit. Rekur þá norður í haf. Herðir nú seglið svo hélt
við rif. Tekur nú hvert band að slitna. Sjá þeir hvergi til landa. Sjórinn tekur að
ókyrrast svo inn rann á bæði borð. En svo voru hraustir allir menn á þessu skipi að58

einginn talaði æðruorð. Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII
dægur. Rekur þá langt norður í haf í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin
með sterkum böndum og fá nú stór áföll svo lá við skipbroti. Flestir voru þá móðir.61

Því næst sjá þeir land. Það var líkt björgum. Síðan rak upp skipið í eina vík. Hélldu
þeir heilu skipi sínum og mönnum. Kongsson segir að þeir skulu þar bíða byrjar.
Flestir hans menn voru þá að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að64

þeim þótti dauða sinn því þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Sigurður kongsson bar
sig vel. Þeir villdu gjarnan ná elldi og fengu eigi. Björn tók þá til að kala mjög, og
aðra menn Sigurðar. Sagði Björn: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir um fjörð67

þennan og leita elldi og þú finnur eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur
hann, skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi mælir: “Víst skal ég eigi veðja
höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum mætti70

gagn að verða.” Rær hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir einn stóð öðru-
megin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét. Hún var tröllkona
hin mesta. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn, gengur síðan á land upp og73

kemur í hellirinn. Þá var komið kvölld. Hann heyrir þá hart stigið til jarðar, og
kemur Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni. Hann kveðst Illugi heita. Honum
þótti sem hagl og hríð stæði úr nösum hennar. Horinn hékk ofan í munninn. Hún76

hafði skegg mikit og sköllótt höfuð með skringiligum búnaði. Hendur hennar voru
sem arnarklær og báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn á
lendar á bakið, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, og enni helblátt. Eyrun79

féllu um vangana. Hver vill hana fríða kalla? Illugi kvað vilja sækja elld til hennar.
Gríður mælir: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III sannmæli og ef þú gjörir
þetta skjótt, skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt. Ef þú vilt eigi þiggja þennan kost,82

þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur
fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva fríðari séð hafa og þegar felldi hann
mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun85

mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef eigi séð annan
hæra né sterkara. Svo er og nefið þitt mikit að alldrei hef ég séð þvílíkt ferlíki. Þú
ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð ambáttligri enn þig.88

Víst hef ég séð dóttur þína fegri. Ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu allir
segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það að þú vilt eigi mig lofa né mér
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hæla, og ekki lízt þér illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér ráð að þú í sæng hjá91

dóttur minni í nótt og leikir hvað þig lystir því þér lízt betur á hana enn mig. Nú
mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og þarf eigi lengur eptir lýsingum að bíða.”
Illugi sagði svo skal vera. Gengur hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling94

þjónar dóttur sinni, og eru þau þá í einni hvílu bæði. Snýst Illugi þá að henni og
gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngva blíðu af sér. Þrífur Gríður þá í hár hans og
kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún bitru saxi og reiddi að Ill-97

uga að höfði Illuga*, en Illugi lá kyrr og hrærði ekki á sér. Gríður mælti: “Heyr þú,
vondur herjansson. Hugðir þú ég mundi þola þér þú blygðir dóttur mína? Nei,”
sagði hún, “þú skalt fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei enn nú100

hrætt orðið, og því fór ég hingað að örlögin hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr optar
enn eitt sinn, og hræðist ég eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum
upp aptur í sængina. Snýr hann nú að brúði sinni og var þá allkátur. Og er hann var103

sem blíðastur við meyna, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum fram
á stokkinn og lætur ríða saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu að þú skammar
dóttur mína,” sagði hún, “og skaltu fá dauða í stað.” Illugi sagði: “Ekki hræðist ég106

dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi með miklum ógangi: “Öngvan hef ég slíkan
séð að eigi hræðist dauða sinn. Og er nú mál að sofa, og sofið í náðum!” Illugi snýst
nú að konu sinni og er nú blíðastur við hana. Gríður hleypur nú að sænginni og109

kippir honum fram á stokkinn. Hún reiðir saxið mjög hátt og eigi er hún þá frýnlig.
Fór allt sem fyrr. Liggur Illugi nú kyrr. Gríður mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn.
Þínar æðar skjálfa hvergi. Nú skaltu þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er112

Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei fulllaunað þinn velgjörning þvíat þú hefur komið
mér úr miklum álögum, því með slíkum hætti hef ég margan mann myrt og hafa
þeir allir hræðst mitt ógurliga sax. XVI vaska menn hef ég drepið með þessum hætti115

með mínu saxi, og væri slíkt eigi kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína.
Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Þau áttu
dóttur eina er Signý hét, og var hún að öllu vel að sér búin. Og er ég sú sama Signý.118

Og nær hún hafði fengið alldur og nám, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét.
Féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur átti hann er Hilldur hét. Hún var meyja
fríðust og er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og voru við með121

honum. Móðir mín tók þá sótt og andaðist, en kongurinn, faðir minn, barst lítt
af. Var ég í skemmu og hafði ég sorg mikla eptir mína móður. Faðir minn fékk þá
drottningu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó raunar hið mesta124

tröllflagð. Kongurinn unni henni mikit. Þau gátu VII dætur. Þeim brá öllum til
móður sinnar, og urðu þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax kongurinn,
faðir minn, fékk Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir127

að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongurinn þá að elldast, og þótti drottningu
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þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún villdi því hana sótti mikil
ergi. Hugsaði hún þá að svíkja konginn en fá sér annan yngra mann og gaf honum130

eitur að drekka, og fékk hann þegar bana og var hann heygður hjá drottningu sinni.
Grímhilldur illskaðist nú meir og meir svo að hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum
og fénaði. Eptir þessi hennar illskuverk, gekk hún til skemmu minnar, þar ég sat133

í, og dóttir mín. En er hún kom þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur
lengi í mikilli sæmd og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka og það legg ég á
þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður136

nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver maður sem hana lítur skal fella til
hennar mikla ást og heita. Þú skalt hvern myrða sem þú sér í hennar sæng. Þú
hefur átt þér VII systur. Þær eru mínar dætur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig139

bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva og meiða, en alldrei skaltu þó
deyja og alldrei skaltu þó úr þessum álögum frelsast fyrr enn þú hittir þann mann
er eigi hræðist þitt þitt* ógurliga sax nær þú reiðir það að þeim. En fyrir því að142

þeim mun það ógurligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá ekki mæla
fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur,’ sagði hún,
‘að ég launaði þér nokkru þín álög og það mæli um að öðrum fæti standir þú á145

skemmu þessari, en öðrum fæti heim á kongsins höll. Þrælar skulu þar kynda bál
undir þér mikit. Þetta bál standa bæði nætur og daga, og öll skaltu af elldi brenna að
neðan, en ofan frjósa, og alldrei skaltu fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum148

úr þessum álögum, þá skaltu strax detta ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá
til máls og sagði: ‘Mjög heimskuligt er hjal okkar, og vil ég það halldist hvorki.’
Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá í burt í hellir þennan,151

og er ég sú hin sama Signý, en Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gipta þér hana og
launa þér svo það þú hefur leyst okkur úr þessum álögum.” Og að endaðri þessari
sögu komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og hlaupa til Gríðar og154

höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hleypur Illugi, hljóp* nú upp úr sænginni
frá meyjunni, tekur sverð sitt og léttir eigi fyrr enn hann hefur drepið þær allar og
brennir þær síðan á miklu báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur157

mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði XI vetur.” Illugi sagði það
oflengi verið hafa. Eptir þetta fylgdi Signý þeim Illuga og Hilldi til bátsins og gaf
þeim mikit gull. Hafði Illugi nú með sér elldinn, rær síðan til manna sinna. Þeir160

urðu við það glaðir og létu þeir sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf þeim
alldrei byr. Kendi Björn Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra og
hún væri hin mesta tröllkona. Sigurður bað hann þegja og ekki villdi hann því trúa163

er Björn sagði. Eina nótt bar það til tíðindi, er menn kongssonar sváfu á skipinu, en
er þeir vakna, sjá þeir að Björn er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um síðir að hann
hangir við siglutréð. Þeir vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát hans, en Signý166
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hafði hengt hann á þessari nóttu fyrir það að hann kallaði Hilldi, dóttur hennar,
tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og honum allvel byr, og kom
heim í Danmörku. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar hendur.169

Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en átti hann
þó stóran bardaga nærri höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt og andaðist.
Lætur Sigurður erfi drekka og býður til hinum beztu mönnum er voru í hans ríki.172

Og var Sigurður þá til kongs tekinn yfir allt það ríki er átt hafði Hringur kongur,
faðir hans. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur yfir í Skáney í Danmörku.
Signý kemur nú til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur. Segir175

Illugi mönnum sínum er voru í hans ríki öll deili á henni. Sigurður kongur bað
hennar sér til handa. Signý bað Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál við hann.
Illugi giptir honum Signýju, mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau178

mörg börn, og urðu þau öll mikilsháttar menn. Sigurður kongur og þau Signý lifðu
mjög lengi. Illugi lifði enn lengur, og er ekki getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi
varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo þessari sögu af Illuga181

Gríðarfóstra.

l.35: a verb appears to be missing here. l.168: a verb appears to be missing here. l.171: ‘bardaga’
would seem to be a misreading of ‘búgarð’.
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Figure A.5: Papp. 4to nr. 21, f.1r
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A.6 AM 363 I-III 4to (I)

Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Denmark, 1641-1730

1 Illuga saga Gríðarfóstra (1r-6v)

2 Illuga saga Gríðarfóstra

3 Gautreks saga (konungs)

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hét Hringur er réð fyrir Dan-1

mörku og var Skjalldarson sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og hinn
mesti bardagamaður. Hann átti drottningu, er Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms4

kongs af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var allra manna
fríðastur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum, en stríður óvin-
um. Sviði hefur kall heitið. Hann átti eitt garðshorn skammt frá kongsríki. Hann7

átti kellingu, þá er Hilldur hét. Við henni átti hann einn son, er Illugi hét. Hann
var mikill vexti og rammur að afli. Fimur var hann á alla leika. Faðir hans var kal-
laður Sviði sóknandi. Þeir Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman.10

Sigurður átti marga aðra leiksveina. Bar hann langt af þeim hvað sem reyna sky-
lldi, en Illugi vann jafnan. Og svo kom um síðir að þeir kongsson og Illugi sórust í
fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna, ef þeir yrðu með vopnum vegnir. Var13

nú kyrt þeirra í milli. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. Honum var allt
illa gefið, var ekki sjálfrátt. Hann var lyginn og lymskur að öllu, en eigi að síður
var hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum, og því mat kongur16

hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi var kær kongssyni. Og svo kom
að hann rægði hann við þá feðga og sagði Illuga vera ótrúan kongssyni. Kongur
hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer nú svo fram um nokkra tíma að Sig-19

urður kongsson er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd og virðingu. Einn tíma
bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og segist vilja úr landi að afla sér
fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi á mánaðarfresti búið vera, “og Björn22

skal fara með þér,” segir kongur, “en Illugi vil ég heima sé.” Sigurður svarar: “Að
vísu vil ég Illugi fari.” En kongur sagði Björn skylldi fylgja honum, “því hann er
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Figure A.6: AM 363 I 4to, f.1r

hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Hann mun þér vel hollur og trúr sem25

hann hefur mér verið,” sagði kongur, og skilja þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur
kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga. Hún segir son ungan vera og eigi
í hernað fara mega. “Er hann ekki reyndur,” segir hún. “Villda ég og ekki helldur28

að Björn brygði honum því að hann þyrði ekki að berjast með þér í orrustu.” Lýkur
Hilldur svo máli. En kongsson fer heim til hallar og er mjög óglaður. Ambátt var
sú hjá Hilldi er Simlauð hét. Hún er mjög fjölkunnug og hin mesta ölldriða. Hún31

hafði margan manna illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann
sækja pál í sel er Sviði lét eptir. Hann játar því. Það var síðdags er Illugi gekk hei-
man. Hann fór hart og kom til seljanna og fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt,34

og fer þó frá selinu. Og er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum

304



svo hart að hælarnir komu framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi
og barði Illuga með. Hér var nú komin Sunlauð. Illugi gengur ekki að síður og37

bar flagð þetta langa leið þar til hann kemur að einum stórum steini. Hann keyrir
flagðið niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnar, og lét hún svo líf sitt.
Létti hann eigi sinni ferð fyrr enn hann kemur heim. Hilldur, móðir hans, var40

úti er hann heim kom. Illugi var þá ófrýnn. Hilldur var þá blíð. “Hafa nokkur
nýtíðindi gjörst í ferð þinni, son minn,” segir hún. “Fannstu pálinn sem ég vísaði
þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína, er ég sendi að43

afla mér elldiviðar?” Illugi sagði: “Varla ætla ég verri stúlka finnist, þvíat hún reið
mér, en ég banaði henni með þeim hætti að ég braut í henni hrygginn við stein.”
Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðum, “og vil ég,” segir hún, “að þú þjónir46

Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga og gladdist
við þetta og gengur inn með móður sinni og svaf af um nóttina. Um morguninn
býst Illugi að fara til kongshallar. Þá kongur er að dagborðum. Hann gengur fyrir49

kong og kveður hann. Kongur tekur honum vel, en er Sigurður sér hann, fagnar
hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir nú svo. Fer nú
fram nokkra daga að Sigurður er heima með föður sínum, og Illugi. Nú kemur sá52

tími er skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir frá landi, og var það þá ráðið að Björn
og Illugi skylldu fara báðir. Sigla þeir nú til Orkneyja og Skotlands og gjörðu hvor-
utveggjum miklar árásir og vinna mikinn sigur á Skotum og fá nú ofurfjár. Hvergi55

leggja þeir þar til að þeir hafði eigi sigur. Var allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill
Sigurður heim hallda, og þá rekur á storm mikinn. Tekur þá skipið að ganga mikit.
Rekur þá norður í haf. Herðir nú seglið svo að hélt við rif. Tekur nú hvert band að58

slitna. Sjá þeir hvergi til landa. Sjórinn tekur að ókyrrast svo inn rann á bæði borð,
en svo voru þeir hraustir allir sem á þessu skipi voru að einginn talaði æðruorð.
Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Rekur þá langt61

norður í haf í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin með sterkum böndum og
fá stór áföll svo við skipbroti lá. Flestir voru þá móðir. Því næst sjá þeir land. Það
var líkt björgum. Síðan rekur upp skipið í eina vík. Hélldu þeir heilu skipi sínum64

og mönnum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir hans menn voru
að þrotum komnir af erfiði. Þeim var svo kalt að þeim þótti nær dauði sinn því
þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Sigurður kongsson bar sig vel, en villdu gjarnan67

ná elldi, en fengu þó ekki. Björn tók þá til að kala mjög, og aðra menn Sigurðar.
Sagði Björn svo: “Þú, Illugi,” sagði hann, “skalt róa yfir fjörð þennan og leita að
elldi og ef þú finnur eigi, skal ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu70

eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi svarar: “Víst skal ég eigi veðja höfði mínu
við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum kann gagn að
verða.” Rær hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir einn stóð öðrumegin73
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fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét. Hún var tröllkona hin
mesta. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur
í hellirinn. Þá var komið kvölld. Hann heyrir þá var hart stigið til jarðar, og kemur76

Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni. Hann kvaðst Illugi heita. Honum þótti
sem hagl og hríð stæði úr nösum hennar. Horinn hékk ofan í munninn. Hún hafði
skegg mikit og sköllótt höfuð með skringiligum búnaði. Hendur hennar voru sem79

arnarklær og báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn að
lendum á bak til, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, enni helblátt. Eyrun
féllu um vangana. Hver vill kalla hana fríða? Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar.82

“Öngvan elld fær þú hér,” segir hún, “nema þú mælir III sannmæli og ef þú gjörir
þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt. Ef þú vilt eigi þiggja þennan
kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta85

gengur fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva fríðari séð hafa og þegar felldi
hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér
mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að eigi hef ég séð88

annan hæra né sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að eigi hef ég séð þvílíkt ferlíki.
Þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð ámáttligri enn
þig. Víst hef ég séð dóttur þína fegri. Ykkar hef ég séð mestan manna mun, og svo91

munu allir segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það,” sagði hún, “að þú
vilt eigi lofa mig né mér hæla, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það
þykir mér nú ráð að þú farir í hvílu með dóttur minni og leikir hvað þig lystir því94

þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og þarf
ekki lengur eptir lýsingum að bíða.” Illugi svarar svo skal vera. Gengur hann að
hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónaði dóttur sinni, og er þau komu í eina97

hvílu bæði, snýst Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngvan blíðuleik
aptur af sér. Þrífur Gríður þá í hár hans og kippir honum fram á stokkinn, en
annarri hendi brá hún björtu saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Ill-100

ugi lá kyrr og hrærði ekki á sér. Gríður mælti þá mjög reiðugliga: “Heyr þú, vondur
herjansson. Hugðir þú ég mundi þola þú blygðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú
skalt fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur enn alldrei hrætt orðið, og því103

fór ég hingað að örlögin hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr optar enn eitt sinn og
hræðist ég eigi þínar ógnir.” Við þessi orð kastar Gríður honum upp aptur í rúmið.
Snýr hann þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann var blíðastur við hana,106

vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og lætur ríða
saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu,” segir hún, “að þú skammar dóttur mína
og skaltu fá dauða í stað.” Illugi svarar: “Eigi hræðist ég dauða minn.” Hún mælti109

þá hlæjandi með miklum ógangi: “Öngvan hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauða
sinn. Og er nú mál að sofa, og sofið í náðum!” Snýr Illugi nú að konu sinni og
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er hann blíðastur við hana. Gríður hleypur þá að sænginni, kippir honum fram á112

stokkinn. Hún reiðir þá saxið mjög hátt og eigi er hún frýnlig. Og fór allt sem
fyrr að Illugi hræddist ekki og lá kyrr sem fyrr. Gríður mælti: “Eigi ertu sem aðrir
menn. Þínar æðar skjálfa hvergi. Nú skaltu þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur115

mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei launað þinn velgjörning þvíat þú hefur
komið mér úr miklum álögum því með slíkum hætti hef ég margan mann myrt og
hafa þeir allir hræðist mitt ógurliga sax. XVI vaska menn hef ég drepið með þessu118

saxi. Og væri slíkt kvennaverk. Nú mun ég segja æfisögu mína. Kongur sá réð
fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Hún átti dóttur eina. Sú
hét Signý og var hún að öllu vel að sér búin, og er ég sú sama Signý. Og nær hún121

hafði fengið alldur og nám, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Féll hann í orr-
ustu í austurríki. Dóttur átti hann, er Hilldur hét og var hún meyja fríðust. Og er
hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og vorum við svo með honum.124

Móðir mín tók þá sótt og andaðist, en kongurinn, faðir minn, barst lítt af. Var ég í
skemmu og hafði ég sorg mikla eptir móður mína. Faðir minn fékk þá drottningu,
er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var raunar hið mesta flagð. Kongur127

unni henni mikit. Þau gátu VII dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu
þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax sem kongur, faðir minn, eignaðist
Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu allir að Grímhilldur mundi130

því vallda. Tók kongur þá að elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum
hans og helst minna enn hún villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að
svíkja konginn, fá sér annan yngra og gaf honum eitur að drekka, og fékk síðan133

bana og var hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú svo að
hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi hennar illskuverk gekk
hún til skemmu minnar, þar ég sat í, og dóttir mín. En er hún kom þar, mælti hún136

svo: ‘Þú, Signý!’ segir hún, ‘hefur lengi í mikilli sæmd og sælu setið, en ég skal það
allt af þér taka og það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir
mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver sá139

sem hana lítur skal fella til hennar mikla og heita ást. Þú skalt hvern myrða sem
þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur, hverjar að eru mínar dætur. Þær
skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva og142

meiða, en alldrei skaltu þó deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast af þessum álögum
fyrr enn þú hittir þann mann sem eigi hræðist þitt ógurliga sax þá er þú reiðir það
honum. En fyrir því að það mun þeim ógurligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’145

Ég mátti þá ekki mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín, sagði þá: ‘Það villda ég,
Grímhilldur,’ sagði hún, ‘að ég launaði þér nokkuð álög þín og það mæli ég um að
öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum fæti á kongshöll heima. Þrælar148

skulu þar kynda bál mikit undir þér. Þetta bál skal standa bæði nætur og daga, og

307



öll skaltu af elldi brenna neðan, en ofan frjósa, og alldrei skaltu fá nokkra ró. En
ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu strax detta ofan í bálið og151

brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls og sagði: ‘Mjög heimskuligt er hjal okkar, og
vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfum við mæðgur
þá burt í hellir þennan, og er ég sú hin sama Signý, en Hilldur mín dóttir. Og vil nú154

gipta þér dóttur mína og launa þér svo að þú hefur fríað okkur úr þessum álögum.”
Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum
og hlaupa til Gríðar og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hleypur Illugi þá upp157

og tekur sverð sitt og höggur til þessara skessna og léttir eigi fyrr enn hann hefur
drepið þær allar og brennir þær síðan á miklu báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú,
Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði XI vetur.”160

Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta fylgdi Signý þeim Illugi og Hilldi
til bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi nú með sér elldinn, og skilldist
Signý þar við þau. Illugi rær til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og létu þeir163

sér nú hitna. Mánuð var kongsson þar, og gaf þeim alldrei byr. Kendi Björn Hilldi
það óveður og kvað Illuga sótt hafa hana í hellra og sagði Björn að hún sé hin mesta
tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og ekki villdi hann því trúa er Björn sagði.166

Eina nótt var það, er menn kongssonar sváfu á skipinu, en er þeir vakna sjá þeir að
Björn er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um síðir hann hangir við siglutré. Þeir
vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát hans, en Signý hafði hengt hann á þess-169

ari sömu nóttu fyrir það hafði kallað Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það
sigldi Sigurður frá Finnmörk og gaf honum allvel byr, kom til Danmerkur. Hafði
hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar hendur. Er hann nú heima með172

föður sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en þó átti hann stóran bardaga nærri
höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt, þá er hann leiddi til bana. Lætur
Sigurður erfi drekka og býður til hinum beztu mönnum er voru í ríki hans. Og175

var Sigurður þá til kongs tekinn yfir það ríki sem faðir hans átti. Hringur kongur
hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði ráðið fyrir Skáney. Signý kemur þá
til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur. Segir Illugi mönnum178

sínum öll deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér til handa. Signý kvað Illugi
skuli því ráða. Talar kongur þetta mál við hann. Giptir Illugi Sigurði kongi Signýju
mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Þau áttu mörg börn, og urðu þau öll181

mikilsháttar menn. Sigurður kongur og þau Signý lifðu mjög lengi. Illugi lifði len-
gur og hefur ekki verið getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir
Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér hér sögu Illuga Gríðarfóstra.184
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A.7 AM 157 h fol. and AM 193 d fol.
Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1665-85

Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana (now in AM 168 fol.)

Hálfdanar saga Eysteinssonar (now lost)

Sörla saga sterka (now in AM 168 fol.)

1 Gunnlaugs saga ormstungu

2 Heiðarvíga saga

3 Valla-Ljóts saga

4/1 Illuga saga Gríðarfóstra (23v/1v-4r)

Háttalykill (now lost)

Víga-Glúms saga (now in AM 143 fol.)

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Kongur sá réð fyrir Danmörku er Hrin-1

gur hét. Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann,
sem segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og
bardagamaður mikill. Hann átti þá drottningu er Sigríður hét og var kvenna fríðust.4

Með henni átti hann einn son er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur sýnum
og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði
hefur kall heitið. Hann bjó skammt frá kongshöll. Hann átti kellingu þá. Hilldur7

hét. Þau áttu þann son er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla
leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Ill-
ugi lögðu jafnan leik saman. Átti kongsson og marga aðra leiksveina, og bar Illugi10

langt af þeim. Hvað sem reyna skylldi, vann hann jafnan. Og kom svo um síðir að
þeir Illugi og kongsson sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef með
vopnum væri vegnir. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var13

allt illa gefið, bæði var lyginn og lymskur, og lagði jafnan illt til, en eigi að síður var
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hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils
metinn af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði16

hann við þá feðga, sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði ekki.
Og fór svo fram nokkra vetur, og er Sigurður heima með föður sínum. Eitt sinn
bað Sigurður föður sinn fá sér skip og menn og segist vilja fara úr landi að afla sér19

fjár og frama. Kongur sagði það skylldi til reiðu vera á mánaðarfresti, “og vil ég að
Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson sagði: “Að vísu
vil ég að Illugi fari.” Kongur sagði að Björn skylldi fara með honum því hann væri22

hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér, og skilja nú tal sitt...

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Kongur sá réð fyrir Danmörku er Hringur1

hét. Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og
bardagamaður mikill. Hann átti þá drottningu er Sigríður hét og var kvenna fríðust.4

Með henni átti hann einn son er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur sýnum og
bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði
hefur kall heitið. Hann bjó skammt frá kongshöll. Hann átti kellingu þá. Hilldur7

hét. Þau áttu þann son er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla
leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi
lögðu jafnan leik saman. Átti kongsson og marga aðra leiksveina, og bar Illugi10

langt af þeim. Hvað sem reyna skylldi, vann hann jafnan. Og kom svo um síðir að
þeir Illugi og kongsson sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef með
vopnum væri vegnir. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var13

allt illa gefið. Bæði var hann lyginn og lymskur og lagði jafnan illt til, en eigi að
síður var hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því
mikils metinn af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni16

og rægði hann við þá feðga, sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði
ekki. Og fór svo fram nokkra vetur, og er Sigurður heima með föður sínum. Eitt
sinn bað Sigurður föður sinn fá sér skip og menn og segist vilja fara úr landi að afla19

sér fjár og frama. Kongur sagði það skylldi til reiðu vera á mánaðarfresti, “og vil
ég að Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson sagði: “Að
vísu vil ég að Illugi fari.” Kongur sagði að Björn skylldi fara með honum því hann22

væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér, og skilja nú tal sitt. Eptir þetta
gengur kongsson til Sviða og Hilldar og segir þeim tal þeirra kongs. Hilldur sagði
son sinn ungan vera og eigi í hernað færan því hann væri óreyndur. “Og mislíkar25

mér ef Björn bregður honum því að hann þori eigi að ganga í orrustu.” Lauk Hilldur
svo máli sínu, en kongsson gengur heim til hallar og er hljóður. Ambátt var sú hjá
Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta galldraskessa og hafði því28
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marga menn illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál
í selið, er faðir hans hafði eptir skilið. Hann játar því. Það var síðdags. Illugi fór
heiman. Hann kom til seljanna og fann pálinn. Þá var dimmt af nótt. Fer hann31

þó frá selinu. Og er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart
að hælarnir skullu fram um bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði
Illuga með. Þetta var Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður og bar hann þetta flagð34

langan veg þar til hann kom að einum stórum steini og keyrði hann þar flagðið
niður við svo hart að hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En hann
létti eigi ferð sinni fyrr enn kom heim og var þá helldur ófrýnn, en móðir hans37

var mjög blíð og mælti: “Hafa nokkur nýtíðindi gjörst í ferð þinni, son minn, eða
fannstu pálinn, sem þú áttir að sækja?” Illugi kvað það satt vera. Hilldur sagði:
“Fannstu stúlku mína, er ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi sagði: “Eigi ætla ég40

verri stúlka finnast því hún reið mér, en ég banaði henni með því móti að ég braut í
henni hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann vera mega í sendiferðum, “og vil ég að
þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga og43

gladdist við þetta og gekk síðan til hvílldar. Að morgni býst Illugi til kongshallar og
kveður föður og móður og kemur síðan til hallar þá kongur sat að drykkjuborðum.
Hann gekk fyrir kong og kvaddi hann. Kongur tók honum vel. En er Sigurður sér46

hann, fagnar hann honum forkunnar vel og biður honum að sitja hjá sér. Illugi gjörir
svo. Líða nú nokkrir dagar til skip Sigurðar er búið. Hallda þeir nú frá landi, og
voru þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands49

og gjörðu á hvorutveggja landinu miklar upprásir og vinna mikinn sigur á Skotum
og fengu ofurfjár. Og hvergi herjuðu þeir þar að eigi höfðu þeir sigur. Nú sem
haust á tók, vill Sigurður heim hallda. Rekur þá á storm með stóru veðri, og gengur52

skipið mjög mikit en þá rekur norður í haf. Herti nú á seglið, og tók reiði að slitna,
og sjá þeir nú hvergi til landa. En inn rennur sjór á bæði borð, og tekur skip til að
leka svo allir menn stóðu í austri í VIII daga. Síðan binda þeir seglin með sterkum55

böndum. Nú sjá þeir land fyrir stafni, allt lukt hömrum. Síðan rekur skipið upp í
eina vík. Hélldu þeir heilu skipi sínu og mönnum. Kongsson sagði þeir skylldu þar
bíða byrjar. Þá voru flestir menn hans að lotum komnir af erfiði. Þeim var nú svo58

kalt orðið að þeim þótti bani sinn víss því þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Þeir
fóstbræður báru sig vel, en villdu þó gjarnan ná elldinum. Björn tók nú mjög að
kala og mælti: “Þú, Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur61

hann eigi, þá skal ég ráða yfir höfði þínu, en ef þú finnur hann, þá skaltu eiga
gullhring þann er ég helld á.” Illugi mælti: “Víst skal ég ekki veðja höfði mínu við
þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef mönnum vorum mætti gagn að verða.”64

Rær hann nú einnsaman frá mönnum sínum. Hellir stór var öðrumegin fjarðarins.
Réð fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét. Illugi kemur að landi og festir bát sinn,
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gengur síðan á land upp og í hellirinn. Þá var kvölld komið. Hann heyrir að fast er67

stigið til jarðar, og kemur Gríður heim. Hún spyr hann að nafni, en hann kvaðst
Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr hennar vitum. Horinn hékk
ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru70

sem arnarklær, brýrnar sem bik. Augun græn, en ennið helblátt. Eyrun féllu um
vangana. Sá stakkur sem hún var í tók eigi meir enn á lendar, en í fyrir á tær ofan.
Og hver vill hana fríða kalla? Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. Gríður sagði:73

“Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt, þá
skaltu liggja hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þiggja þennan kost, þá hirði ég eigi þó
Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona svo76

fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og þegar felldi hann mikinn ástarþokka til
hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að mæla
sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan slíkan séð, og svo er79

nefið á þér mikit að eigi hef ég séð ferlegra, þú sjálf svo kolsvört að fagurt er gólfið
hjá þér, og öngva ámáttligri hef ég litið. Einninn hef ég séð þína dóttur, og ykkar
fegurðar hef ég mestan mun séð, og svo munu flestir segja sem ykkur sjá.” “Víst er82

það satt,” sagði hún, “að ekki viltu hæla mér né mig lofa, en ekki lízt þér svo illa á
mig sem þú lætur. En nú þykir mér ráð að þú farir í sæng hjá dóttur minni og leikir
við hana hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu85

farið vera,” sagði Gríður, “og þarf eigi lýsinga að bíða.” Illugi sagði að svo skylldi
vera. Gengur hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og
eru þau nú komin bæði í eina hvílu. Snýst nú Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en88

hún gjörði öngvan blíðuleik í móti. Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár
Illuga og snarar í hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá
hún saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði sig91

hvergi. Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson. Hugðir þú að ég
mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú skalt nú fá dauða
í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því hef ég hingað94

farið að örlög hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr nema einu sinni, og hræðist ég eigi
ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í sængina. Snýr hann þá að
brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann var blíðastur við hana, vefur Gríður hár97

hans um hönd sér í annað sinn og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið að
höfði honum. “Djarfur ertu,” sagði hún, “að þú skammar dóttur mína og skaltu fá
dauða í stað.” Illugi mælti: “Eigi hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi:100

“Öngvan hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauðann, og er nú mál að sofa og sofið í
náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er nú blíðastur við hana. Gríður hleypur
nú að sænginni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið svo hátt sem hún103

má hæst. Fór allt á sömu leið að Illugi lá kyrr og hrærði sig hvergi. Gríður mælti
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þá: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skjálfa hvergi, og skaltu nú þiggja líf
af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Alldrei fæ ég þér launað þinn106

velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum, því með þessum hætti hef
ég margan mann myrt fyrir það þeir hafa hræðst mitt biturliga sax. XVI menn hef
ég með þessu saxi drepið, og eru slíkt eigi kvennaverk ef sjálfráð væri. Nú mun ég109

segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Sá kongur réð fyrir Álfheimum er
Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Þau áttu dóttur eina er Signý hét. Hún var að
öllu vel að sér, og er ég sú hin sama. Og nær hún hafði fengið nám og vizku, var hún112

gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í orrustu í austurríki. Þau áttu dóttur er
Hilldur hét, og er hún í sænginni hjá þér. Fór ég þá til föður míns, og dóttir mín, og
vorum við með honum. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Faðir minn115

barst þá lítt af. Var ég í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Faðir
minn fékk þá drottningu er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en var þó hið
mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur og brá þeim öllum til118

móður sinnar, og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax eptir
það kongur hafði eignast Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu
því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongur þá að elldast, og þótti lítið121

verða af hvílubrögðum hans og helst minna enn hún villdi. Hana sótti mikil ergi.
Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri og gaf honum eitur að drekka.
Og fékk hann bana og var heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú124

svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum og fénaði. Eptir þessi hennar illverk,
gekk hún til skemmu minnar, þar ég lá og dóttir mín. En er hún kom þar mælti
hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd og sælu setið. En nú skal ég það af þér127

taka. Legg ég það á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir hin mesta
tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver sem hana
sér skal fella mikla ást til hennar. Þú skalt hvern myrða sem þú sér í hennar sæng.130

Þú átt VIII systur, hverjar mínar dætur eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig
bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva, þó skaltu alldrei dáið geta og
alldrei fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt133

hið mikla sax þá er þú reiðir það að honum. En með því það mun ógnarligt sýnast,
þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín,
mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér álögin. Og það mæli ég um136

við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum á kongshöll. Þrælar
skulu kynda bál á millum fóta þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga. Öll
skaltu af elldi brenna að neðan, en frjósa að ofan, og alldrei fá nokkra ró. En ef139

við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu á þeirri stundu detta ofan í
bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar tal, og
vil ég hvorki halldist.’ Hilldur svaraði að hvortveggja skylldi standa sem mælt væri.142
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Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan hellir. Er ég sú sama Signý, og Hilldur
dóttir mín. Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr
nauðum þessum.” Og er hún hafði lokið þessari frásögu, komu þar inn VII skessur145

með biturligar skálmir í höndum og sóttu að Gríði alla vega. Illugi stendur nú upp
og tekur sverð sitt og ræðst á móti skessunum og þar kemur að hann drepur þær
allar, brenndu þau þær síðan á báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur148

mæðgur af þessum skessum. Hef ég nú átt í þessu stríði XI vetur.” Illugi kvað það
nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim Hilldi og Illuga til bátsins og gaf
hún þeim mikit gull. Hafði hann nú með sér elldinn. Skilldi Signý þar við þau.151

En Illugi rær til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og létu sér nú hitna. Þar lá
kongsson í mánuð, og gaf honum alldrei á burt. Kendi Björn Hilldi það óveður, kvað
Illuga hafa sótt hana í hellir og segir Björn hún sé hin mesta tröllkona. Sigurður bað154

hann þegja og eigi villdi hann því trúa. Eina nótt var það að menn kongssonar sváfu
á skipinu og er þeir vakna sjá þeir að Björn er í burt horfinn. Og er þeir leituðu hans,
sjá þeir hvar hann hékk við siglutréð. Þeir vissu eigi hverju sætti um líflát hans. Þeir157

þóttist Illugi vita að Signý mundi hafa hengt hann á þeirri nóttu fyrir það hann
kallaði Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk og
gaf honum allvel byr til Danmerkur. Hafði hann fengið mikit fé og gaf silfur og160

gull á tvær hendur og er nú heima með föður sínum. Illugi var með Sigurði, en þó
átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt
og andaðist. Lætur Sigurður höfðingja samankalla að drekka erfi eptir hann og var163

hann nú til kongs tekinn yfir það ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði
ráðið fyrir Skáney. Signý kemur þá til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni. Segir
hann nú mönnum öll deili á henni. Sigurður kongur beiddi hennar, en hún kvað166

Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál við hann, og gipti hann kongi mágkonu sína.
Voru þeirra samfarir góðar og áttu mörg börn og lifðu lengi. Illugi lifði lengur enn
Hilldur og eptir dauða hennar varð Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lýkur169

hér þessari frásögu.

l.7: It appears that a relative pronoun, ‘þá er’, originally connected these sentences but the ‘er’
has been lost; l.131: The seven sisters mentioned are said to be eight, and then seven again when
they enter the cave.
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Figure A.7: AM 157 h fol., f.23v
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Figure A.8: AM 193 d fol., f.1v
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A.8 AM 591 g 4to

Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1674-1710

Göngu-Hrólfs saga (now in AM 591 e 4to)

Hálfdanar saga Brönufóstra (now in AM 591 e 4to)

Jarlmanns saga ok Hermanns

Dínus saga drambláta

Þorvarðar þáttr Krákunefs (now in AM 552 c 4to)

Þorleifs þáttr jarlaskálds (now in AM 552 g 4to)

Jómsvíkinga saga (now in AM 292 4to)

Færeyinga saga (now in AM 292 4to)

Þorvalds þáttr tasalda (now in AM 394 4to)

Þrandar þáttr ok Sigmundar (now in AM 292 4to)

Hróa þáttr heimska (now in AM 292 4to)

Tóka þáttr Tókasonar

Völsa þáttr (now in AM 292 4to)

Bergbúa þáttr

Þorsteins þáttr uxafóts (now in AM 552 h 4to)

Blómstrvalla saga

Nikulás saga (konungs) leikara

1 Illuga saga Gríðarfóstra (1r-2v)

2 Þorsteins þáttr bæjarmagns

Hervarar saga ok Heiðreks konungs (now in AM 591 k 4to)
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Hér byrjast Saga af Illuga Gríðarfóstra. Hringur hefur kongur heitið er réð1

fyrir Danmörku. Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við
Hermann kong, sem segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur og vinsæll, milld-
ur af fé og hinn mesti bardagamaður. Drottning hans hét Sigríður, dóttir Vilhjálms4

kongs af Vallandi. Þau áttu son, er Sigurður hét. Hann var fríður sýnum og hinn
mesti íþróttamaður. Sviði er maður nefndur. Hann átti aðsetur skammt frá kongs-
garði. Hann var kvangaður, og hét Hilldur kona hans. Þau áttu þann son er Ill-7

ugi hét. Hann var mikill vexti, væn að yfirliti, sterkur að afli, fimur á alla leika.
Þeir Sigurður og Illugi lögðu leika saman og sórust í fóstbræðralag að hvor skylldi
annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi10

kongs. Honum var allt illa gefið er honum var sjálfrátt, en eigi að síður var hann
hinn mesti kappi. Hann var landsvarnarmaður kongs og mikils virður af honum.
Björn öfundaði mjög að Illugi var svo kær kongssyni. Og svo kom að hann rægði13

hann við þá feðga og kvað Illuga vilja svíkja kongsson. Kongur hlýddi á þetta, en
Sigurður trúði ekki. Og fór svo fram um hríð. Einn tíma kom Sigurður að máli
við föður sinn og kvaðst vilja hallda í hernað. Kongur bað hann ráða og mælti hans16

ferð skylldi búin innan mánaðar og kvað Björn skylldi fara með honum því hann
væri reyndur að harðfengi. Og skömmu hér eptir gengur Sigurður til bæjar Sviða
og segir Hilldi um tal þeirra feðga og kvaðst vilja Illugi færi með. Kelling mælti:19

“Sonur minn er næsta óreyndur í hernaði, og er eigi ólíkt að Björn bregði honum að
hann þori eigi að berjast, og mun hann hvergi fara.” Lýkur Hilldur svo sínu máli.
Við þetta varð kongsson óglaður og gekk heim. Ambátt var sú hjá Hilldi er Sunnlöð22

hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta kvölldriða og með því hafði hún margan illa
leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga, son sinn, og mælti: “Sendiför hef ég ætlað
þér. Þú skalt ganga til selja vóra og sækja pál er Sviði lét eptir honum fyrra dag.”25

Illugi játar því og fer að stað til seljanna og fann pálinn. Hann gengur síðan heim í
leið, og var þá orðið myrkt af nótt. Hann finnur nú eigi fyrr enn hlaupið er á bak
honum svo hart að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í28

hendi og barði Illuga með. Og var hér Sunnlöð. Illugi gengur eigi að síður og ber
flagðið þar til hann kemur að bjargi nokkru. Hann hefur allt eitt riðið, keyrir af
sér flagðið og ofan á bjargið og brýtur í því hrygginn, og lét Sunnlöð þar líf sitt.31

Illugi létti eigi sinni ferð fyrr enn hann kemur heim. Hilldur var úti í dyrum og
heilsar honum blíðliga og mælti: “Fannstu pálinn, son minn?” “Fann ég að vísu,”
kvað Illugi. “Ekki muntu fundið hafa stúlku mína,” segir kelling, “er ég sendi að34

afla mér viðar?” Illugi mælti: “Tröll var það, en öngva stúlka. Og villdi hún bana
mér, en ég barist hana niður við stein svo hryggurinn brotnaði, og mun hún eigi
fleirum ríða hér eptir.” Kelling brosti að og mælti að hann vera í hleypiferðum, “og37

vil ég nú senda þig til Sigurðar kongssonar.” Illugi varð glaður við þetta. Og að
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morgni gengur hann til kongshallar, og tekur Sigurður við honum forkunnar vel
og situr hann honum næsta sér. Og er skip Sigurðar eru búin, hallda þeir úr landi,40

og Björn kongs ráðgjafi með þeim. Þeir sigla nú fyrst til Orkneyja og Skotlands
og herja víða og fá ofurfjár. Og um haustið vilja þeir heim hallda. Þá rekur á fyrir
þeim storm mikinn, og skiljast skipin að. Þá Sigurð rekur norður í haf, og fá þeir43

veður stór og áföll mikill, en svo voru þeir allir hraustir að einginn talaði æðruorð.
Tekur nú skipið að þola illa sjórum, og standa þeir VIII dægur í austri, og eru nú
orðnir mjög dasaðir. Þar næst sjá þeir land, hömrum lukt á allar síður. Rak þar46

skipið upp í eina vík, er Gandvík heitir, og með því menn voru kænir, fengu þeir
borgið sér og mönnum. En skipið braut í spán. En sem þeir komu á land, gjörði
hríð mikla svo flestir urðu af sér komnir af kullda því þeir höfðu öngvan elld. Þá49

töluðu þeir um með sér að hver svo mundi frægur að villdi róa yfir fjörð þann er
næst þeim lá og sækja elld fyrir þeir sáu þar elld brenna í fjallshlíðinni. En einginn
kvaðst vinna það sér til lífs, auk helldur frama. Illugi kvaðst að fara ef þeir meintu52

sér að borgnara. Þeir báðu hann mæla, manna heppnastan. Síðan býr hann sig og
rær yfir fjörðinn. Hellir einn stóð öðrumegin fjarðar þessa. Þar réð fyrir tröllkona
sú er Gríður hét. Og er Illugi kemur að landi, festir hann bátinn og gengur á land55

upp og gengur til hellisins. Og er hann er þar nýkominn, heyrir hann dynir mik-
lar, og því næst skaust eitt flagð inn í hellirinn og spyr þegar Illugi að heiti. Hann
nefnir sig. Illugi brá svo nokkuð við er hann sá flagðið því svo var sem hríð eða58

hregg stæði úr nösum hennar. En horinn hékk ofan á bringu. Hún hafði skegg
og sköllótt höfuð, fótsíðar hendur, en neglur sem arnarklær. En stakkur sem hún
var á tók eigi lengra enn á lendar á baki, en skósíður í fyrir. Augun hennar voru61

græn, en kjöptur sem fjallskógur, eyrun sem á dýrhund, og öllu var hún ámáttligri
enn frá mega segja. Illugi kvaðst sækja elld. Hún mælti: “Þú skalt áður mæla III
sannmæli og liggja svo hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þann kost, þá hirði ég eigi64

þó menn ykkar kali til dauðs.” Illugi kvaðst þetta vilja. Og í því gekk þar fram ein
jomfrú svo fríð hann þóttist öngva fríðari séð hafa. Og þegar fékk hann slíka ást til
hennar að hann fékk sig varla stöðvað. Hún var næsta óglöð og fáorð. Gríður mælti67

þá: “Mæl þú sannmælin ef þú vilt lífs hallda.” Illugi segir: “Svo er hellir þinn hár
að ég hef öngvan séð hærra, og svo er þú ámáttlig að ég hef eigi séð þvílíkt ferlíkan
og svo svört að gólfið er fagurt hjá þér, og milli þú og dóttir þinnar hef ég mestan70

mun séð því hún barst af öllum þeim sem ég hef séð, sem þú ert öllum skrípum
andstyggiligra.” Gríður: “Eigi þykir mér þú vilja hæla mér, en þó lízt þér eigi svo
illa á mig sem þú lætur. En fyrst þér lízt betur á dóttur mína, þá er mitt ráð að73

þú farir í hvílu með henni og leikir sem þig lystir.” Illugi kvað sér það nær skapi.
Gengur hann síðan að hvílunni og kastar klæðum. Kelling þjónar dóttur sinni, og
koma þau í eina hvílu bæði. Illugi snýst þegar að henni og gjörir sig blíðan, en hún76
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hrærist ekki. Og í þessu þrífur Gríður í hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn,
en annarri hendi bregður hún björtu saxi og biturligu og reiðir að höfði honum, en
hann lá kyrr. Gríður mælti: “Meintir þú, þinn mannhundur, ég mundi þola að þú79

fíflðir dóttur mína, og skaltu deyja í stað.” Illugi mælti: “Alldrei hef ég enn skjálfður
orðið og því fór ég í hellir þinn að forlögin hafa svo viljað. Og deyr einginn optar
enn eitt sinn, og því hræðist ég eigi þínar ógnir.” Við þessi orð sefast Gríður og82

kastar Illugi upp aptur í rúmið. En hann snýst að brúði sinni með blíðu. Og í því
kemur Gríður og reiðir saxið og kvað hann skylldi deyja í stað. En hann sagðist ekki
hræðast. Gríður hló að og mælti: “Öngvan sá ég slíkan. Hann hræðist eigi bana85

sinn.” Og nú snýst Illugi að meyjunni í þriðja sinn og er nú blíðastur. Gríður hleypur
þá enn að sænginni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið og er nú næsta
ófrýnlig. En allt fór sem fyrr að Illugi kvaðst eigi hræðast. Gríður kastar þá saxinu88

og mælti: “Nú vil ég gefa þér líf og dóttur mína með því þú hefur frelst okkur úr
miklum álögum því með þessum hætti hef ég margan drepið af því þeir hafa hræðst
mitt biturliga sax. XIII vaska menn hef ég með þessum hætti myrt. Og vil ég nú91

segja þér æfisögu mína, en þú hlýð til. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Álfur hét.
Hann átti drottningu er Álfríður hét. Þau áttu dóttur eina, sem hét Signý, kvenna
vænst. Hún var gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í vesturvíking. Dóttur94

áttu þau er Hilldur hét, og hún meyja fríðust. Og eptir það fór Signý til föður síns
og var með honum. Svo bar til að drottning, móðir Signýjar, tók sótt og andaðist.
Kongur þótti það harminn mikill, en er stundir liðu var kongi ráðlagt að giptast,97

og fékk hann þá þeirrar konu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að líta, en flagð
reyndar. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og brá öllum til móður
sinnar. Sú nýlunda varð í ríki kongs, er Grímhilldur kom til ráða, að maður hvarf100

hverja nótt, og ætluðu allir Grímhilldur því vallda. Kongur tók nú fast að elldast, og
þótti drottningu minna verða af hjáhvílum hans enn hún villdi, hugsar því að drepa
kong en fá sér annan yngra, og hún honum eitur að drekka, og fékk hann þegar103

bana og var hann heygður hjá drottningu sinni að fornum sið. Eptir þetta trylldist
Grímhilldur og eyddi bæði fé og mönnum. Og að síðustu gekk hún til skemmu
Signýjar, og mælti: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur hér lengi í mikilli sælu setið, en ég106

skal að því gjöra og legg ég það á við þig að þú verðir sem flagðkona og byggir hellir
stóran og skaltu nefnast Gríður. Dóttir þín skal með þér fara, og hver sá maður
sem hana sér skal fella til hennar mestan ástarþokka. En þú skalt þá alla drepa sem109

hræðast þitt ógurliga sax, en sá mun einginn finnast er það óttast ekki. Þú hefur
og átt þér VII systur, og eru þær allar mér líkar. Þær skulu eiga við þig bardaga
hverja nótt og særa þig stórum sárum, en skulu þær alldrei drepa þig, og alldrei112

skaltu úr þessum harðkvælum komast nema þú hittir þann mann sem ekki hræðist,
og hlægir mig það muni alldrei verða.’ Signý mátti þá eigi mæla fyrir harmi. Þá
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mælti Hilldur: ‘Það legg ég á þig, Grímhilldur, að þú standir öðrum fæti á skemmu115

þessari, en öðrum á höll kongs, og kyndi þrælar þar bál milli fóta þér, og skaltu
svo frjósa að ofan, en brenna að neðan, og eiga þá æfi meðan við mæðgur erum í
álögum. En ef við komustum úr þessum álögum, þá skaltu detta ofan í bálið og til118

ösku brenna.’ Grímhilldur mælti þá: ‘Þetta er þarfleysuhjal, og vil ég hvorki halldist.’
Hilldur kvað þetta skylldi standa. Síðan hurfu þær og byggðu þessum hellir. Og er
ég sú sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og vil ég nú gefa þér hana.” Illugi þakkar121

henni og kvað sér það gjarnan vilja. Og í þessu bili komu VII skessur í hellirinn
og sóttu að Gríði, en Illugi brá sverði og drap þær allar. Eptir þetta býst Illugi til
manna sinna og hefur með sér Hilldi og elldinn og margar gersimar og rær nú yfir124

fjörðinn og fær þeim elldinn. Og verða þeir fegnir félagar. Björn kvað Illuga hafa
sótt tröll í hamra er hann sá Hilldi, en kongsson bað hann þegja. Eina nótt, er þeir
lágu við strengi allbúnir, hvarf Björn og var hans leitað. Og fannst hann hengdur127

við siglurána. Og hafði Gríður það gjört fyrir það hann kallaði dóttur hennar tröll.
Eptir þetta kemur á byr, og sigla þeir heim til Danmerkur og höfðu fengið ofurfjár.
Og skömmu þar eptir andaðist Hringur kongur, og var Sigurður til kongs tekinn í130

hans stað. Signý kemur nú til Danmerkur til Illuga, og tekur hann vel við henni.
Og segir Illugi Sigurði kongi öll deili á henni, og eptir það biður kongur Signýjar,
og var hún honum gefin, og urðu þeirra samfarir góðar. Þeirra son var Hringur,133

faðir Hróar. Illugi tók jarls nafn og settist að ríki sínu. Hann átti son við Hilldi,
konu sinni, er Sviði hét hinn sókndjarfi. Hann var faðir Bósa með konu sína. Og
lukum vér svo þessari sögu. Illugi er sagt verið hafa fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar.136

Finis.

l.103: a form of the verb gefa (gefur, gaf) appears to be missing here.
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A.9 Papp. fol. nr. 56
Kungliga Biblioteket, Stockholm, Sweden
Sweden, 1683-91

1 Jarlmanns saga ok Hermanns

2 Orms þáttr Stórólfssonar

3 Þorsteins þáttr bæjarmagns

4 Hálfdanar saga Brönufóstra

5 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

6 Samsons saga fagra

7 Blómstrvalla saga

8 Fríðþjófs saga frækna

9 Sigurðar saga þögla

10 Hróa þáttr heimska

11 Illuga saga Gríðarfóstra (344r-353r)

12 Sturlaugs saga starfsama

13 Sörla saga sterka

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hét Hringur er réð fyrir Danmörku1

og var Skjalldarson, sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í
sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll og milldur af fé og hinn
mesti bardagamaður. Hann átti drottningu, er Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms4

kongs af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var allra manna
fríðastur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum, en stríður óvin-
um. Sviði hefur kall nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn nærri kongsríki. Hann7
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átti kellingu, þá er Hilldur hét, og við henni þann son er Illugi hét. Hann var mikill
vexti og sterkur að afli og fimur á alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði sókn-
andi. Þeir Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman. Sigurður átti og10

marga aðra leiksveina, og bar hann langt af þeim, hvað sem reyna skylldi, en Illugi
vann hann jafnan. Og svo kom að þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag,
og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Vökðu þeir sér síðan13

blóð og léttu renna saman. Og var nú allkært þeirra á milli. Björn hét maður. Hann
var ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið, það sem honum var sjálfrátt. Hann var
lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn mesti bardagamaður og varði land16

kongs fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að
Illugi var svo kær kongssyni. Og svo kom að hann rægði Illuga við þá feðga og sagði
hann vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer19

nú svo fram um nokkra tíma að Sigurður er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd
og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og segist
vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi á mánaðarfresti22

búið, “og Björn skal fara með þér, en Illugi vil ég heima sé.” Sigurður mælti: “Að
vísu vil ég Illugi fari.” En kongur segir Björn skylldi fylgja honum, “því hann er
hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Og hann mun þér reynast hollur og25

trúr líka sem hann hefur mér verið,” segir kongur, og skilja þeir svo tal sitt. Eptir
þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga. Hún segir son sinn
ungan og eigi færan til bardaga og þar með óreyndan. “Villda ég og ekki helldur,”28

segir hún, “að Björn brygði honum um það að hann þyrði ekki að berjast með þér í
orrustum.” Lýkur Hilldur svo tali sínu. En kongsson fer heim til hallar og er mjög
óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Simlauð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta31

ölldriða. Hún hafði margan mann illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og
biður hann sækja pál í selið er faðir hans lét þar eptir. Hann játar því. Það var
síðdags er Illugi fór heiman. Hann fór hart og kom til seljanna og fann pálinn. Þá34

var dimmt af nótt, og fer þó Illugi frá selinu. Og sem hann var skammt kominn, var
hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi
hafði vönd í hendi og barði Illuga með og var þetta Simlauð. Illugi gengur eigi að37

síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kom að einum steini. Hann keyrir
flagðið þá niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnaði og lét hún svo líf sitt.
Létti Illugi eigi sinni ferð fyrr enn hann kom heim. Hilldur móðir hans var þá40

blíð og mælti: “Hafa nokkuð nýlendur gjörst í ferð þinni, frændi,” segir hún, “eða
fannstu pálinn sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu nokkuð
stúlku mína, sem ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi mælti: “Varla ætla ég verri43

stúlka finnist þvíat hún reið mér. En að lyktum braut ég í henni hrygginn við stein
og lét hún svo líf sitt.” Hilldur kvað hann mætti vera í sendiferðum, “og vil ég að

324



þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga og46

gladdist við það og gengur inn með móður sinni og svaf af um nóttina. Að morgni
býst Illugi heim til kongshallar. Þá kongur er að dagverði. Hann gengur fyrir kong
og kvaddi hann, en kongur tók honum vel, en er Sigurður sá hann, fagnaði hann49

honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir svo, og fer nú svo
fram nokkra daga að Sigurður er heima hjá föður sínum, og Illugi. Nú kemur sá
tími að skip Sigurðar eru búin. Hallda þeir síðan frá landi, og var það þá ráðið að52

Björn og Illugi skylldu báðir fara. Sigla þeir nú til Orkneyja og Skotlands og miklar
árásir gjörðu þeir hvorutveggjum og unnu mikinn sigur og fá nú ofurfjár. Hvergi
lögðu þeir þar til að þeir hefði eigi sigur, og var allt fólk við þá hrætt. Að hausti55

vill Sigurður heim hallda. Rak þá á fyrir þeim storm mikinn, og tók þá skipið að
ganga mikit. Rekur þá norður í haf. Herðir nú á seglið svo hélt við rif. Tekur nú
hvert band að slitna, en þeir sjá hvergi til landa. Sjórinn tekur að ókyrrast svo sjór58

rann inn á bæði borð, en svo voru hraustir allir menn á þessu skipi að einginn talaði
æðruorð. Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Rekur
þá langt norður í haf í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin með sterkum61

böndum og fá nú stór áföll svo lá við skipbroti. Flestir voru þá móðir. Því næst
sjá þeir land. Það var líkt björgum. Síðan rak upp skipið í eina vík, og hélldu þeir
því heilu og mönnum sínum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir64

hans menn voru þá að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að þeim þótti
dauða sýnt. Sigurður kongsson bar sig vel. Þeir villdu gjarnan ná elldi, og fengu
eigi. Björn tók þá til að kala mjög, og aðra menn Sigurðar. Þá mælti Björn: “Þú,67

Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir um fjörð þennan og leita að elldi og finnur þú hann
eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga hring þennan
er ég helld á.” Illugi mælti: “Víst skal ég eigi veðja höfði mínu við þig, Björn, en70

gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum mætti gagn að verða.” Og rær Illugi
nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir einn stóð öðrumegin fjarðarins, og réð
fyrir honum tröllkona sú er Gríður hét. Hún var hið mesta tröll. Illugi kemur73

nú að landi og festir bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur í hellirinn. Þá
var komið að kvölldi. Hann heyrir þá hart stigið til jarðar, og kemur Gríður heim.
Hún frétti hann að nafni, en hann kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð76

stæði úr nösum hennar, en horinn hékk ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit
og sköllótt höfuð með skringiligum búnaði. Hennar hendur voru sem arnarklær
og báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn á lendar á baki,79

en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, og enni helblátt. En eyrun féllu um
vangana. Hver vill hana fríða kalla? Illugi kveðst vilja sækja elld til hennar. Gríður
mælti: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir áður III sannmæli og ef þú gjörir82

þetta skjótt, skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt. En ef þú vilt eigi þiggja þennan
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kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta
gengur fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og þegar felldi85

hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér
mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan
séð hæra né stærra eða sterkara. Svo er og nefið þitt mikit að alldrei hef ég séð88

þvílíkt ferlíkan. Þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð
ambáttligri enn þig. Víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég séð mestan mun og
svo munu æ segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það að þú vilt eigi mig91

lofa né mér hæla, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. Og það þykir mér ráð
að þú gangir í sæng hjá dóttur minni í nótt og leikir hvað þig lystir því þér lízt betur á
hana enn mig. Og nú mun skjótt að verða að fara,” segir Gríður, “og þarf eigi lengur94

eptir lýsingum að bíða.” Illugi segir svo skal vera. Gengur hann þá að hvílunni og
kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni til sængar, og eru þau þá í einni hvílu
bæði. Snýst Illugi þá að henni og gjörir sig blíðan, en hún sýnir öngva blíðu af sér.97

Þrífur Gríður þá í hár hans og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi
brá hún bitru saxi og reiddi að höfði Illuga, en Illugi lá kyrr og hrærði ekki á sér.
Gríður mælti: “Heyr þú, vondi herjansson! Hugðir þú ég mundi þola þér það þú100

blygðaðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú skalt fá dauða í stað.” Illugi mælti:
“Mitt hjarta hefur alldrei enn nú hrætt orðið, og því hef ég hingað farið að örlögin
hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr optar enn eitt sinn, og hræðist ég eigi ógnir þínar.”103

Við þessi orð kastar Gríður honum upp aptur í sængina. Snýr hann þegar að brúði
sinni og var allkátur. Og er hann var sem blíðastur við meyna, vefur Gríður hár
hans um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og lætur ríða saxið allt að halsi106

honum. “Djarfur ertu að þú skammar dóttur mína,” segir hún, “og skaltu fá dauða
í stað.” Illugi segir: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi með
miklum ógangi: “Öngvan hef ég slíkan séð að ekki hræðist dauða sinn. Og er nú109

mál að sofa, og sofið í náðum!” Illugi snýst nú að konu sinni og er nú blíðastur við
hana. Gríður hleypur nú að sænginni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir
saxið mjög hátt og var hún þá eigi frýnlig. Fór allt sem fyrr að Illugi liggur kyrr.112

Gríður mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn, því þínar æðar skjálfa hvergi. Nú skaltu
þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei
fulllaunað þinn velgjörning þvíat þú hefur komið mér úr miklum álögum því með115

slíkum hætti hef ég margan mann myrt, og hafa þeir æ hræðst mitt ógurliga sax.
XVI menn vaska hef ég drepið með þessum hætti með mínu saxi. Og er slíkt eigi
kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína. Kongur sá réð fyrir Álfheimum,118

er Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét og var
hún að öllu vel að sér búin, og er ég sú sama Signý. Og nær hún hafði fengið alldur
og nám, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í orrustu í austurríki.121
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Dóttur áttu þau er Hilldur hét. Hún var meyja fríðust. Og er hún nú hjá þér í
sænginni. Fór ég þá til föður míns, og vorum við með honum. Móðir mín tók þá
sótt og andaðist, en kongurinn, faðir minn, barst lítt af. Var ég í skemmu og hafða124

ég sorg mikla eptir mína móður. Faðir minn fékk þá drottningu er Grímhilldur
hét. Hún var fögur að sjá, en var þó raunar hið mesta tröll. Kongurinn unni henni
mikit. Þau gátu VII dætur. Þeim brá öllum til móður sinnar, og urðu þær mestu127

flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax kongurinn, faðir minn, fékk Grímhilldar að
maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda.
Tók kongurinn þá að elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans130

og helst minna enn hún villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja
konginn en fá sér annan yngra mann og gaf honum eitur að drekka, og fékk hann
þegar bana og var hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú133

meir og meir svo að hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi
hennar illskuverk gekk hún til skemmu minnar, þar ég sat í, og dóttir mín. En er
hún kom þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur lengi í mikilli sæmd og136

sælu setið, en ég skal það allt af þér taka og það legg ég á þig að þú hverfir í burt
og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal
fara með þér, og hver maður sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást og heita.139

Þú skalt hvern myrða sem þú sér í hennar sæng. Þú átt þér VII hálfsystur. Þær
eru mínar dætur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega
þig í sundur höggva og þig meiða, en alldrei skaltu þó deyja og alldrei skaltu þó úr142

þessum álögum frelsast fyrr enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt ógurliga
sax nær þú reiðir það að þeim. En fyrir því að þeim mun það ógurligt sýnast, þá
mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín,145

mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur,’ sagði hún, ‘að ég launaði þér nokkru þín
álög og það mæli ég um að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum fæti
heim á kongsins höll. Og skulu þrælar þar kynda bál undir þér mikit. Þetta bál skal148

standa bæði nætur og daga, og öll skaltu af elldi brenna að neðan, en ofan frjósa,
og alldrei skaltu fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum,
þá skaltu strax detta ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls og sagði:151

‘Mjög heimskuligt er hjal okkar og vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það
yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá í burt í hellir þennan, og er ég sú hin sama
Signý, en Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú154

hefur leyst okkur úr þessum ánauðum (álögum).” Og að endaðri þessari sögu komu
í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og hlupu til Gríðar og hjuggu til
hennar bæði hart og tíðum. Illugi hljóp nú upp úr sænginni frá meyjunni, tekur157

sverð sitt og léttir eigi fyrr enn hann hefur drepið þær allar og brenndi þær síðan á
báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum.
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Hef ég átt í þessu stríði XI vetur.” Illugi sagði það oflengi verið hafa. Eptir þetta160

fylgdi Signý þeim Illuga og Hilldi til bátsins og gaf þeim mikit gull. Hafði Illugi nú
með sér elldinn og rær síðan til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og létu þeir
sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf þeim alldrei byr. Kendi Björn Hilldi163

það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra, og hún væri hin mesta tröllkona.
Sigurður bað hann þegja og villdi ekki því trúa er Björn sagði. Eina nótt bar það
til tíðinda, er menn kongssonar sváfu á skipinu, að þá þeir vakna, sjá þeir að Björn166

er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um síðir að hann hangir við siglutréð, og vissu
ekki hverju þetta gegndi um líflát hans, en Signý hafði hengt hann á þessari nóttu
fyrir það að hann kallaði Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður169

frá Finnmörk, og gaf þeim allvel byr, og komu heim í Danmörku. Hafði hann
fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar hendur. Er hann nú heima með föður
sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en átti þó stóran garð nærri borginni. Litlu172

síðar tók Hringur kongur sótt og andaðist. Lætur Sigurður eptir hann erfi drekka
og býður til sín beztu mönnum er voru í hans ríki. Og var Sigurður þá til kongs
tekinn yfir allt það ríki er átt hafði Hringur kongur, faðir hans. Hringur hafði verið175

fylkiskongur yfir Skáney í Danmörku. Signý kom nú til Danmerkur, og tók Illugi
vel við henni, og þau Hilldur. Sagði Illugi mönnum sínum er voru í hans ríki öll
deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér til handa, en Signý bað Illuga því178

ráða. Talar kongur þetta mál við hann, en Illugi giptir honum Signýju, mágkonu
sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg börn, og urðu þau öll mikilsháttar
menn. Sigurður kongur og Signý lifðu mjög lengi. Illugi lifði enn lengur, og er ekki181

getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og
lukum vér svo þessari sögu af Illuga Gríðarfóstra.

l.94: the scribe has miscopied the source (‘skjótt að öllu farinn’) with ‘skjótt að fara’ and sub-
sequently tried to remedy the error by inserting ‘að verða’, although the result is awkward.
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Figure A.10: Composite image of Papp. fol. nr. 56, f.343v and 344r
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A.10 R 697
Uppsala Universitets Bibliotek, Uppsala, Sweden
Sweden, 1683-95

1 Egils saga Skallagrímssonar

2 Hálfdanar saga Brönufóstra

3 Illuga saga Gríðarfóstra (46r-51r)

4 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

5 Heimskringla (section on King Inglaldr Ólafsson)

6 Hálfdanar saga svarta

7 Ketils saga hængs

8 Gríms saga loðinkinna

9 ‘Various genealogical tables’

10 ‘List of sagas and þættir’

11 ‘Borgarþings kristinréttr’

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hét Hringur er réð fyrir Danmörku og1

var Skjalldarson, sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í sögu
þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll og milldur af fé og hinn mesti
bardagamaður. Hann átti drottningu, er Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms kongs4

af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðas-
tur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum sínum, en stríður óvinum.
Sviði hefur kall nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn nærri kongshöll. Hann átti7

kellingu, þá er Hilldur hét, og við henni þann son er Illugi hét. Hann var mikill að
vexti og sterkur að afli og fimur á alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði sóknandi.
Þeir Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman. Sigurður átti og marga10

aðra leiksveina og bar hann langt af þeim hvað sem reyna skylldi, en Illugi vann
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hann jafnan. Svo kom um síðir að þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag,
og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Vökðu sér síðan blóð13

og léttu renna saman. Og var nú allkært þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var
ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið, það sem honum var sjálfrátt. Hann var
lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn mesti bardagamaður og varði land16

kongs fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að
Illugi var svo kær kongssyni. Og svo kom að hann rægði Illuga við þá feðga og sagði
hann vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer19

nú svo fram um nokkra tíma að Sigurður er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd
og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og segist
vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi á mánaðar-22

fresti búið, “og Björn skal fara með þér, en Illugi vil ég heima sé.” Sigurður mælti:
“Að vísu vil ég Illugi fari.” En kongur segir Björn skylldi fylgja honum, “því hann
er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Og hann mun þér reynast hollur25

og trúr, líka sem hann hefur mér verið,” segir kongur, og skilja þeir svo tal sitt.
Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga. Hún segir
son sinn ungan og eigi færan til bardaga og þar með óreyndan. “Villda ég og ekki28

helldur,” segir hún, “að Björn brygði honum það að hann þyrði ekki að berjast með
þér í orrustum.” Lýkur Hilldur svo tali sínu. En kongsson fer heim til hallar og er
mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi, er Simlauð hét. Hún var fjölkunnug og hin31

mesta ölldriða (kvölldriða). Hún hafði margan mann illa leikið. Hilldur kemur að
máli við Illuga og biður hann sækja pál í selið er faðir hans lét þar eptir. Hann játar
því. Það var síðdags er Illugi fór heiman. Hann fór hart og kom til seljanna og fann34

pálinn. Þá var dimmt af nótt, og fer þó Illugi frá selinu. Og sem hann var skammt
kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta
kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með, og var þetta Simlauð. Illugi gengur37

eigi að síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kom að einum steini. Hann
keyrir flagðið þá niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnaði, og lét hún svo
líf sitt. Létti Illugi eigi sinni ferð fyrr enn hann kom heim. Hilldur, móðir hans,40

var þá blíð og mælti: “Hafa nokkuð nýlendur gjörst í ferð þinni, frændi,” segir hún,
“eða fannstu pálinn, sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu
nokkuð stúlku mína, sem ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi mælti: “Varla ætla43

ég verri stúlka finnist þvíat hún reið mér. En að lyktum braut ég í henni hrygginn
við stein, og lét hún svo líf sitt.” Hilldur kvað hann mætti vera í sendiferðum, “og vil
ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga46

og gladdist við það og gengur inn með móður sinni og svaf af um nóttina. Að mor-
gni býst Illugi heim til kongshallar. Þá kongur er að dagverði. Hann gengur fyrir
kong og kvaddi hann, en kongur tók honum vel. En er Sigurður sá hann, fagnaði49
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hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir svo, og fer nú
svo fram nokkra daga að Sigurður er heima hjá föður sínum, og Illugi. Nú kemur
sá tími að skip Sigurðar eru búin. Hallda þeir síðan frá landi, og var það þá ráðið að52

Björn og Illugi skylldu báðir fara. Sigla þeir nú til Orkneyja og Skotlands og miklar
árásir gjörði hann hvorutveggjum, og unnu mikinn sigur og fá nú ofurfjár. Hvergi
lögðu þeir þar til að þeir hefði eigi sigur. Og var allt fólk við þá hrætt. Að hausti55

vill Sigurður heim hallda. Rak þá á fyrir þeim storm mikinn, og tók þá skipið að
ganga mikit. Rekur þá norður í haf. Herðir nú á seglið svo hélt við rif. Tekur nú
hvert band að slitna. En þeir sjá hvergi til landa. Sjórinn tekur að ókyrrast svo sjór58

rann inn á bæði borð. En svo voru hraustir allir menn á þessu skipi að einginn talaði
æðruorð. Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Rekur
þá langt norður í haf í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin með sterkum61

böndum og fá nú stór áföll svo lá við skipbroti. Flestir voru þá móðir. Því næst
sjá þeir land. Það var líkt björgum. Síðan rak upp skipið í eina vík, og hélldu þeir
því heilu og mönnum sínum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir64

hans menn voru þá að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að þeim þótti
dauða sýnt. Sigurður kongsson bar sig vel. Þeir villdu gjarnan ná elldi, og fengu
eigi. Björn tók þá til að kala mjög, og aðra menn Sigurðar. Þá mælti Björn: “Þú, Ill-67

ugi,” segir hann, “skalt róa yfir um fjörð þennan og leita að elldi og finnur þú hann
eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga hring þennan
er ég helld á.” Illugi mælti: “Víst skal ég eigi veðja höfði mínu við þig, Björn, en70

gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum mætti gagn að verða.” Og rær Illugi
nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir einn stóð öðrumegin fjarðarins, og réð
fyrir honum tröllkona ein, er Gríður hét. Hún var hið mesta tröll. Illugi kemur73

nú að landi og festir bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur í hellirinn. Þá var
komið kvölld. Hann heyrir þá hart stigið til jarðar, og kemur Gríður heim. Hún
fréttir hann að nafni, en hann kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð76

stæði úr nösum hennar, en horinn hékk ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit
og sköllótt höfuð með skringiligum búnaði. Hennar hendur voru sem arnarklær
og báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn á lendar á baki,79

en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, og enni helblátt, en eyrun féllu um
vangana. Hver vill hana fríða kalla? Illugi kveðst vilja sækja elld til hennar. Gríður
mælti: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir áður III sannmæli og ef þú gjörir82

þetta skjótt, skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt. En ef þú vilt eigi þiggja þennan
kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta
gengur fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og þegar felldi85

hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér
mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan séð
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hærra né stærra (sterkara). Svo er og nefið þitt mikit að alldrei hef ég séð þvílíkt fer-88

líkan. Þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð ambáttligri
enn þig. Víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég séð mestan mun og svo munu æ
segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það að þú vilt eigi mig lofa né mér91

hæla, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. Og það þykir mér ráð að þú gangir
í sæng hjá dóttur minni í nótt og leikir hvað þig lystir því þér lízt betur á hana enn
mig. Nú mun skjótt að aðfara,” segir Gríður, “og þarf eigi lengur eptir lýsingum að94

bíða.” Illugi segir svo skal vera. Gengur hann þá að hvílunni og kastar klæðum, en
kelling þjónar dóttur sinni til sængar, og eru þau þá í einni hvílu bæði. Snýst Illugi
þá að henni og gjörir sig blíðan, en hún sýnir öngva blíðu af sér. Þrífur Gríður þá í97

hár hans og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún bitru saxi og
reiddi að höfði Illuga, en Illugi lá kyrr og hrærði ekki á sér. Gríður mælti: “Heyr, þú
vondi herjansson. Hugðir þú ég mun þola þér það þú blygðaðir dóttur mína? Nei,”100

sagði hún, “þú skalt fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei enn
nú hrætt orðið, og því fór ég hingað farið að örlögin hafa svo fyrirætlað. Einginn
deyr optar enn eitt sinn, og hræðist ég eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður103

honum upp aptur í sængina. Snýr hann þegar að brúði sinni og var allkátur. Og
er hann var sem blíðastur við meyna, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir
honum fram á stokkinn og lætur ríða saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu að106

þú skammar dóttur mína,” segir hún, “og skaltu fá dauða í stað.” Illugi segir: “Ekki
hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi með miklum ógangi: “Öngvan hef
ég slíkan séð að ekki hræðist dauða sinn. Og er nú mál að sofa, og sofið í náðum!”109

Illugi snýst nú að konu sinni og er nú sem blíðastur við hana. Gríður hleypur nú
að sænginni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið mjög hátt og var hún
þá eigi frýnlig. Fór allt sem fyrr að Illugi liggur kyrr. Gríður mælti: “Ekki ertu112

sem aðrir menn því þínar æðar skjálfa hvergi. Nú skaltu þiggja líf af mér og gef ég
þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei fulllaunað þinn velgjörning
þvíat þú hefur komið mér úr miklum álögum því með slíkum hætti hef ég margan115

mann myrt og hafa þeir æ hræðst mitt ofurliga sax. XVI menn vaska hef ég drepið
með þessum hætti, með mínu saxi. Og væri (er) slíkt eigi kvennaverk. Nú mun ég
segja þér æfisögu mína. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Dóttir hans hét118

Álfrún. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét og var hún að öllu vel að sér búin. Og
er ég sú sama Signý. Og nær hún hafði fengið alldur og nám, var hún gipt þeim
kongi er Eiríkur hét. Hann féll í orrustu í austurríki. Dóttur áttu þau er Hilldur121

hét. Hún var meyja fríðust og er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður
míns og vorum við með honum. Móðir mín tók þá sótt og andaðist, en kongurinn,
faðir minn, barst lítt af. Var ég í skemmu og hafða ég sorg mikla eptir mína móður.124

Faðir minn fékk þá drottningu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó
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raunar hið mesta tröll. Kongurinn unni henni mikit. Þau gátu VII dætur. Þeim brá
öllum til móður sinnar, og urðu þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax127

kongurinn, faðir minn, fékk Grímhilldar að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og
trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongurinn þá að elldast, og
þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún villdi því130

hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja konginn en fá sér annan yngra mann
og gaf honum eitur að drekka, og fékk hann þegar bana og var hann heygður hjá
drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú meir og meir svo að hún eyddi allt ríkið133

bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi hennar illskuverk gekk hún til skemmu
minnar, þar ég sat í, og dóttir mín. En er hún kom þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’
segir hún, ‘hefur lengi í mikilli sæmd og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka og136

það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú
skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver maður sem hana lítur
skal fella til hennar mikla ást og heita. Þú skalt hvern myrða sem þú sér í hennar139

sæng. Þú átt þér VII hálfsystur. Þær eru mínar dætur. Þær skulu hverja nótt eiga
við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva og þig meiða, en alldrei
skaltu þó deyja og alldrei skaltu þó úr þessum álögum frelsast fyrr enn þú hittir142

þann mann er eigi hræðist þitt ógurliga sax nær þú reiðir það að þeim. En fyrir
því að þeim mun það ógurligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi
mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur,’ sagði145

hún, ‘að ég launaði þér nokkru þín álög og það mæli ég um að öðrum fæti standir
þú á skemmu þessari, en öðrum fæti heim á kongsins höll. Og skulu þrælar þar
kynda bál undir þér mikit. Þetta bál skal standa bæði nætur og daga, og öll skaltu148

af elldi brenna að neðan, en ofan frjósa, og alldrei skaltu fá nokkra ró. En ef við
mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu strax detta ofan í bálið og brenna.’
Grímhilldur tók þá til máls og sagði: ‘Mjög heimskuligt er hjal okkar og vil ég það151

halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá í burt í
hellir þennan, og er ég sú hin sama Signý, en Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gipta
þér hana og launa þér svo að þú hefur leyst okkur úr þessum ánauðum (álögum).”154

Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum
og hlupu til Gríðar og huggu til hennar bæði hart og tíðum. Illugi hljóp nú upp úr
sænginni frá meyjunni, tekur sverð sitt og léttir eigi fyrr enn hann hefur drepið þær157

allar og brenndi þær síðan á báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur
mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði XI vetur.” Illugi sagði það
oflengi verið hafa. Eptir þetta fylgdi Signý þeim Illuga og Hilldi til bátsins og gaf160

þeim mikit gull. Hafði Illugi nú með sér elldinn og rær síðan til manna sinna. Þeir
urðu við það glaðir og létu þeir sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf þeim
alldrei byr. Kendi Björn Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra163
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og hún væri hin mesta tröllkona. Sigurður bað hann þegja og villdi ekki því trúa
er Björn sagði. Eina nótt bar það til tíðinda, er menn kongssonar sváfu á skipinu,
að þá þeir vakna, sjá þeir að Björn er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um síðir að166

hann hangir við siglutréð og vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát hans, en Signý
hafði hengt hann á þessari nóttu fyrir það að hann kallaði Hilldi, dóttur hennar,
tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og gaf þeim allvel byr og kom169

heim í Danmörku. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar hen-
dur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en átti þó
stóran garð nærri borginni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt og andaðist. Lætur172

Sigurður eptir hann erfi drekka og býður til sín beztu mönnum er voru í hans ríki.
Og var Sigurður þá til kongs tekinn yfir allt það ríki er átt hafði Hringur kongur,
faðir hans. Hringur hafði verið fylkiskongur yfir Skáney í Danmörku. Signý kom175

nú til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur. Sagði Illugi mön-
num sínum er voru í hans ríki öll deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér
til handa. En Signý bað Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál við hann, en Illugi178

giptir honum Signýju, mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg
börn, og urðu þau öll mikilsháttar menn. Sigurður kongur og Signý lifðu mjög
lengi. Illugi lifði enn lengur, og er ekki getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi181

varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo þessari sögu af Illuga
Gríðarfóstra.

l.94: the scribe has misread a shoddy correction from Papp. fol. nr. 56 and thus produced
the nonsensical ‘aðfara’; l.119: the implication that Áli has a child by his daughter must surely be
accidental, since elsewhere Álfrún is always his wife.
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Figure A.11: Uppsala Universitets Bibliotek, R 697, f.46r
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A.11 AM 363 I-III 4to (II)

Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Denmark, 1684-89

1 Illuga saga Gríðarfóstra

2 Illuga saga Gríðarfóstra (9r-14r)

3 Gautreks saga (konungs)

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Það er upphaf þessarar sögu að sá kongur1

réð fyrir Danmörku er Hringur hét. Hann var Skjalldarson, en Skjölldur var Dags-
son. Þessi Skjölldur barðist við Hermann sem segir í sögu þeirra. Hringur kongur
var vís og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður mikill. Hann átti drottningu er4

Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms kongs af Vallandi. Hún var kvenna fríðust.
Við henni átti hann einn son, er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur og bezt að
íþróttum búinn, blíður vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði hét maður. Hann7

átti búgarð skammt frá borginni. Kona hans hét Hilldur, og við henni átti hann einn
son, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla leika. Faðir hans var
kallaður Sviði sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman.10

Átti og kongsson marga aðra leiksveina, og bar Illugi langt af þeim öllum hvað sem
reyna átti. Kom svo um síðir að kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og sky-
lldi hvor annars hefna ef með vöpnum væri veginn. Var nú kyrt um hríð. Björn13

hét ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið. Hann var lymskur og undirförull, og
þó ekki að síður hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann
því mest metinn af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongs-16

syni og rægði hann við þá feðga, sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en
trúði þó ekki. Og líða svo stundir að Sigurður er heima með föður sínum. Eitt sinn
bað Sigurður kongsson föður sinn fá sér skip og menn og sagðist vilja úr landi að19

afla sér fjár og frama. Kongur lét það til reiðu á mánaðarfresti, “og vil ég að Björn,
ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar: “Að vísu vil ég
að Illugi fari.” Kongur sagði að Björn skylldi fylgja honum því hann er hinn mesti22

kappi og mundi honum trúr sem sér. Skilja þeir nú tal sitt. Eptir það gengur Sig-
urður til Sviða kalls og Hilldar og segir tal sitt og kongs. Hilldur segir son sinn
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Figure A.12: AM 363 II 4to, f.9r

ungan vera og ekki færan í hernað. “Er hann og óreyndur. En það mislíkar mér25

ef Björn bregður honum um það að hann þori ekki að berjast með þér í orrustu.”
Lauk svo Hilldur máli sínu. En kongsson snýr heim til hallar. Ambátt var sú hjá
Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta galldrasyrpa. Hún hafði28

marga menn illa leikið en suma drepið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður
hann sækja pál í sel er Sviði skilldi eptir. Hann játar því. Það var seint á degi að
Illugi fór heiman. Hann kom til selsins og fann pálinn. Þá var dimmt af nótt og31

fór hann frá selinu. Þá er hann var skammt kominn var hlaupið upp á bak honum
svo hart að hælarnir komu fram um brjóstið. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi
og barði Illuga með og var þetta Saumlöð ambátt. Illugi gengur ekki að síður og34

bar flagð þetta langan veg þar til hann kom að steini einum miklum og rak flagðið
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niður við steininn svo sundur gekk hryggurinn, og lét hún svo líf sitt. En hann
létti ekki fyrr enn hann kom heim og var hann þá helldur óhýrligur, en Hilldur,37

móðir hans, var mjög blíð og spurði hvort nokkur nýtíðindi hafði gjörst í ferð hans,
“eða fannstu pálinn er ég bað þig að sækja?” Illugi segir svo vera. Hilldur mælti:
“Fannstu nokkuð stúlku mína, sem ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar:40

“Varla ætla ég að verri stúlka finnist því hún reið mér en ég bannaði henni með
því móti að ég braut í henni hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann mega vera í
sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.”43

Hann játar því blíðliga og gladdist við þetta og gekk síðan til hvílldar. Að morgni
býst Illugi til hallar og kveður föður og móður og kemur til borgar er kongur sat að
drykkjuborðum. Hann gengur fyrir kong og kvaddi hann. Kongur tók honum vel,46

en er Sigurður sér hann, fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá
sér. Illugi gjörir svo. Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar eru búin. Hallda
þeir nú frá landi, og voru þeir Illugi og Björn báðir með kongssyni. Sigldu þeir nú49

til Ungaria og Skotlands og gjörðu miklar upprásir og vinna mikinn sigur á Skotum
og fá ofurfjár. Hvergi leggja þeir þar að þeir hafi ekki sigur. Var allt fólk við þá
hrætt. En að hausti villdi Sigurður hallda heim. Rak þá á storm mikinn, ganga skip52

þeirra mjög hart, og rekur þá norður í haf. Nú herðir svo á að segl þeirra rifna.
Tók þá og hvert tog að slitna, og sjá þeir hvergi til lands, en inn fellur sjór á bæði
borð, og stóðu menn þá í austri í VIII daga. Síðan reyrðu þeir segl sín með sterkum55

togum og fengu nú stór áföll svo lá við skipbroti og mæddust þá flestir. Nú sjá
þeir land fyrir stafni. Það var líkt hömrum. Síðan rekur skipið upp í eina vík. Þeir
hélldu skipi sínu heilu. Kongsson sagði að þeir skylldu bíða þar byrjar. Þá voru58

flestir menn hans að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt orðið að þeim
þótti sér bani búinn því þeir höfðu öngvan elld að verma sig við. Þeir fóstbræður
báru sig vel, en þó villdu allir elldinum ná og fengu þó ekki. Björn tók þá að kala og61

mælti: “Þú, Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan og leita að elldi en ef þú finnur hann
eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur hann, þá skaltu eiga gullhring
þennan er ég helld á.” Þá mælti Illugi: “Víst vil ég ekki veðja höfði mínu við þig,64

Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef mönnum vorum mætti gagn að verða.”
Nú rær Illugi einnsaman frá sínum mönnum. Hellir var stór hinumegin fjarðarins.
Réð honum tröllkona ein mikil, sú er Gríður hét. Illugi kemur að landi og bindur67

bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur í hellirinn. Og var þá kvölld komið.
Hann heyrir þá að hart er til jarðar stigið, og kemur Gríður heim. Hún spyr hann
að nafni. Hann kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hagl stæði úr nösum hennar70

og munni, en hordingull hékk ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit og koll-
hettu að höfði, hendur hennar voru sem arnarklær, brýrnar hafði hún svartar sem
bik, augun græn, ennið blátt sem hel, en eyrun féllu um vangana. Sá stakkur sem73
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hún var í tók eigi meir enn á lendar, en í fyrir á tær ofan. Einginn villdi hana fríða
kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú
nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur76

minni, en ekki hirði ég þó Björn kali til dauða.” Illugi kvaðst vilja þetta. Eptir þetta
gengur fram ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og fékk hann
mikinn kærleika til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér79

mun mál að tala sannyrðin. Það er fyrst. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef
öngvan slíkan séð, og svo er nefið á þér mikit að ég hef ekki séð ferligra, en þú sjálf
svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og augun ámáttlig. Einninn hef ég séð dóttur82

þína, og fegurða ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu allir segja, sem ykkur
sjá.” Gríður mælti: “Víst er það satt að þú vilt mér eigi hæla eða mig lofa, en ekki
lízt þér illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng með85

dóttur minni og leikir það sem þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. En nú
mun skjótt að öllu farið verða,” sagði Gríður, “og þarf ekki lengi eptir lýsingum að
bíða.” Illugi sagði svo skylldi vera, gengur síðan að hvílunni og kastar klæðum, en88

Gríður þjónar dóttur sinni til sængar, og eru þau nú komin bæði í eina sæng. Snýst
Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún sýnir honum öngvan blíðuleik. Nú gen-
gur Gríður að sænginni og þrífur í hárið á Illuga og vefur um hönd sér og kippir91

honum fram á stokkinn, en með annarri hendi bregður hún biturligu saxi og reiddi
að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði sig hvergi. Gríður mælti þá reiðug-
liga: “Heyr þú, vondur herjansson, hugðir þú ég mundi líða þér að blygða dóttur94

mína? Nei,” segir hún, “þú skalt nú fá dauða í stað. Illugi mælti: “Eigi hræðist
ég það því ég hef átt þá til þess, hingað að fara að deyja, og forlögin hafa orðið að
ráða. Einginn deyr nema eitt sinn, og hræðist ég ekki ógnir þínar.” Við þessi orð97

kastar Gríður honum aptur í sængina. Hann snýr að brúði sinni og var allglaður
við hana. Nú hleypur Gríður aptur að sænginni og grípur í hár honum og kippir
fram á stokkinn og reiðir saxið að höfði honum og mælti: “Djarfur ertu,” sagði hún,100

“að þú vilt skamma dóttur mína og skaltu nú deyja.” Illugi mælti: “Ekki hræðist ég
dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan séð að ekki hræðist
dauðann, og er nú mál að sofa, og sof í náðum!” Snýst Illugi að stúlku sinni og er103

nú blíðastur við hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram á
stokkinn og reiðir þá saxið svo hátt sem hún kann. Fór allt á sömu leið að Illugi lá
kyrr og hrærði sig hvergi. Gríður mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn. Þínar æðar106

skjálfa hvergi, og skaltu nú þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur
heitir. En alldrei fæ ég þér launað þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr
miklum álögum því með þessum hætti hef ég margan mann drepið fyrir það þeir109

hafa hræðst mitt biturliga sax. XVI menn hef ég með þessu saxi drepið, og eru slíkt
ekki kvennaverk ef sjálfráðar væri. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú munt
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hlýða vilja. Og hóf hún svo mál sitt. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét.112

Drottning hans hét Álfrún. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Hún var að öllu vel
að sér gjör, og er ég sú hin sama. Og nær ég hafði fengið alldur og vizku, var ég gipt
þeim kongi er Eiríkur hét. Og féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur áttum við, er115

Hilldur hét og er hún hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og dóttir mín,
og vorum með honum. Móðir mín tók þá sótt og andaðist. Faðir minn harmaði
hana mjög. Ég var í skemmu og hafði ég sorg mikla eptir móður mína. Faðir minn118

fékk þá drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó hið mesta
flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og brá þeim öllum til móður
sinnar. Urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til strax eptir það, kongur hafði121

eignast Grímhilldi, að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að Grím-
hilldur mundi því vallda. Tók kongur þá að elldast, og þótti drottningu lítið verða
af hvílubrögðum hans því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og124

fá sér annan yngri og gaf honum eitur að drekka, og fékk hann bana og var heygður
hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist þá svo að hún eyddi allt ríkið bæði að
mönnum og fénaði. Eptir þessu illu verk gekk hún til skemmu þeirrar, sem ég sat127

í, og dóttir mín. En er hún kom mælti hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd
og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka. Og legg ég það á þig að þú hverfir í
burt heðan og byggir hellir og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast.130

Dóttir þín skal fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást.
Þú skalt myrða hvern sem þú sér í hennar sæng. Þú átt VII systur, hverjar mínar
dætur eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í133

sundur höggva, en þó skaltu eigi dáið geta og alldrei fyrr frelsast úr þessum álögum
enn þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt ógurliga sax þá er þú reiðir það að
honum. En fyrir því þeim mun það ógnarligt finnast, þá mun sá einginn finnast.’136

En ég mátti þá ekki mæla fyrir harmi. Hilldur dóttir mín mælti þá til hennar: ‘Það
villdi ég, Grímhilldur, að ég launaði þér álögin. Það mæli ég um við þig að öðrum
fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum á kongshöll. Þrælar skulu kynda bál139

á milli fóta þér. Það bál skal standa daga sem nætur. Og skaltu af elldi brenna að
neðan, en frjósa að ofan, og alldrei nokkra ró hafa. En ef við mæðgur komustum
úr þessum álögum, þá skaltu á þeirri stundu detta ofan í bálið og brenna til ösku.’142

Grímhilldur tekur þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar hjal, og vil ég að þetta
halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfum við mæðgur hingað
í þennan hellir og höfum verið hér síðan. Og vil ég nú gipta þér dóttur mína og145

launa þér að þú hefur komið okkur úr álögum þessum.” Og að endaðri þessari sögu
komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og sóttu að Gríði í ákafa.
Illugi hleypur þá upp og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir þær allar148

á báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur af þessum skessum. Hef
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ég nú átt í þessu stríði X vetur.” Hann kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það
fylgir Gríður þeim Illuga og Hilldi til skips og gaf hún þeim mikit gull. Hafði hann151

þá með sér elldinn. Skilldi Signý þar við þau. Rær nú Illugi til manna sinna. Urðu
þeir við það glaðir og létu sér nú hitna. Þar lá kongsson í mánuð, þar til honum
gaf byr. Kendi Björn Hilldi þetta óveður og sagði Illugi hafði sótt þar í hellirinn154

hina mestu tröllkona. Sigurður villdi því ekki trúa og bað Björn þegja. Það var
eina nótt að menn kongssonar sváfu á skipinu, en er þeir vakna, sjá þeir að Björn er
horfinn, en er þeir leituðu hans, sáu þeir hann hékk við siglutréð. Þeir vissu ekki157

hverju það gegndi um líflát hans. Hafði Signý hengt hann þar á þeirri nóttu fyrir
það hann hafði kallað Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það lagði Sigurður frá
Finnmörk og gaf honum vel byr heim til Danmerkur. Hafði hann fengið mikit fé160

og gaf gull á tvær hendur. Var hann nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var
með kongssyni lengstum, en átti þó stóran búgarð skammt frá borginni. Litlu síðar
tók Hringur kongur sótt og andaðist. Lætur Sigurður drekka erfi eptir föður sinn163

og bauð til öllum höfðingjum. Var þar dýrlig veizla. Var Sigurður til kongs tekinn
yfir það ríki sem faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í
Danmörku og hafði ráðið fyrir Skáney. Eptir þetta kom Signý til Danmerkur, og166

tók Illugi vel við henni, og Hilldur dóttir hennar. Illugi sagði mönnum öll deili á
henni. Sigurður kongur bað hennar sér til handa. Hún sagði Illuga því ráða. Tal-
ar kongur þetta mál við hann, og giptir Illugi kongi Signýju mágkonu sína. Voru169

þeirra samfarir góðar. Þau áttu mörg börn, og urðu það allt mikilsháttar menn. Þau
lifðu lengi og undu vel sínu ráði. Ekki er getið barna þeirra Illuga og Hilldar. En
eptir dauða hennar varð Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lýkur hér sögu172

Illuga Gríðarfóstra.

l.5: ‘og var dóttir Vilhjálms kongs af Vallandi’ has been added in the margin in the same hand
as the main text. l.165: ‘Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði ráðið fyrir
Skáney’ has been added in the margin in the same hand as the main text.
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A.12 Lbs 633 fol.
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1684-1721

1 Víga-Glúms saga

2 Reykdæla saga

3 Finnboga saga ramma

4 Kormáks saga

5 Grettis saga Ásmundarsonar

6 Barðar saga Snæfellsáss

7 Gísla saga Súrssonar

8 Hávarðar saga Ísfirðings

9 Odds þáttr Ófeigssonar

10 Búa saga (Andríðssonar)

11 Jökuls þáttr Búasonar

12 Ármanns saga ok Þorsteins gála

13 Ketils saga hængs

14 Gríms saga loðinkinna

15 Örvar-Odds saga

16 Hrómundar saga Gripssonar

17 Áns saga bogsveigis

18 Bragða-Ölvis saga

19 Mírmans saga
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20 Kirialax saga

21 Hálfdanar saga Eysteinssonar

22 Elis saga ok Rósamundu

23 Fertrams saga ok Platos

24 Fríðþjófs saga frækna

25 Vilhjálms saga sjóðs

26 Sörla saga sterka

27 Nikulás saga (konungs) leikara

28 Adonias saga

29 Hrólfs saga kraka

30 Úlfs saga Uggasonar (ok Arius)

31 Böðvars þáttr bjarka

32 Hervarar saga ok Heiðreks konungs

33 Illuga saga Gríðarfóstra (543r-546v)

34 Bærings saga

Sagan af Illuga Gríðarfóstra og hans brögðum. Fyrir Danmörku réð kongur1

sá er Hringur hét. Hann var sonur Skjalldar Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist
við Hermann, sem segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll
og milldur af fé og hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu er Sigríður4

hét. Hún var dóttir Vilhjálms kongs úr Vallandi. Við henni átti hann einn son, er
Sigurgarður hét. Hann var allra manna fríðastur og að íþróttum búinn. Hann var
blíður við vini sína og ör af fé, en grimmur og óvægur við sína óvini. Sviði hét kall.7

Hann átti kellingu þá er Hilldur hét. Við henni átti hann einn son, sá er Illugi hét.
Hann var mikill að vexti og rammur að afli. Fimur var hann á leika. Faðir hans
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var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Þeir Sigurgarður kongsson og Illugi leika með10

sér. Átti Sigurgarður marga leiksveina og bar hann langt af þeim hvað er þeir skylldi
reyna, en Illugi vann þó kongsson í öllu. Og svo kom að þeir snúast í fóstbræðralag,
og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Var þá allkært með13

þeim. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið er
honum var sjálfrátt. Hann var lymskur og lyginn að öllu, en þó var hann hinn
mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum, og þar fyrir unni kongur honum16

mikit. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær Sigurgarði kongssyni. Og svo
kom að hann rægði hann við þá feðga og segir Illuga ótrúan. Kongur hlýddi á þetta
og segist ekki trúa því. Fór svo fram um nokkra stund. Er Sigurgarður kongsson19

heima með mikilli sæmd og virðingu. Einn tíma bað Sigurgarður föður sinn að fá
sér skip og menn, segist vilja úr landi sigla og afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði
þetta skuli verða búið á mánaðarfresti, “og skal Björn fara með þér,” segir kongur,22

“en Illugi vil ég heima sé.” Sigurgarður svarar: “Að vísu vil ég að Illugi fari.” En
kongur sagði að Björn skylldi fara með honum, “því hann er kappi mikill og bilar
alldrei í stríði. Hann mun þér vera hollur og trúr,” segir hann, “eins og hann hefur25

mér verið.” Þeir skilldu sitt mál. Kongur vil ekki annað enn Björn fylgi honum.
Eptir þetta gengur kall til húsa sína og segir Hilldi um tal þá feðga. Hún segir að
sonur sinn sé ungur og eigi í hernað fara mega. “Er hann og ekki reyndur. Vil ég og28

eigi að Björn beri hann fyrir. Þá fer verst í orrustu.” Lýkur Hilldur svo sínu máli.
En kongsson heyrði tal þeirra og fer hann nú heim aptur til hallar og er hann nú
mjög óglaður. Ambátt sú hjá Hilldi er, ein er Snulant hét. Hún var fjölkunnug og31

hin mesta seiðkona. Hún hefur mann margan illa útleikið. Hilldur kemur að máli
við Illuga og biður hann sækja pál í sel sitt er Sviði lét eptir. Hann játar því. Það var
síðdags að Illugi gekk heiman. Hann fór hart og kemur til seljanna og fann pálinn.34

Þá var myrkt af nótt er Illugi fór frá seljunum. En er hann var langt kominn, var
hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á bringu á honum. Þetta
kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. En hann gengur ekki að síður og37

sér þetta flagð þar til hann kemur að einum steini stórum. Hann keyrir þetta flagð
niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnaði, og lét hún sitt líf. En hann létti
eigi ferð sinni fyrr enn hann kemur heim. Hilldur, móðir hans, var úti á velli er hann40

kom. Illugi var ófrýnn, en Hilldur var blíð og mælir: “Hefur nokkuð nýtt orðið í
ferðum þínum, sonur minn,” segir hún, “eða fannstu pálinn þar sem ég vísaði þér
til hans?” “Satt var það,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Varstu nokkuð var við stúlku43

mína, er ég sendi að afla mér hrís?” Illugi sagði: “Eigi ætla ég það væri stúlka. Hún
reið mér, en ég banaði henni með þeim móti að ég braut í henni hrygginn við einn
stein.” Hún kvað það hafa orðið meina hleypiferð, “og vil ég þú þjónir Sigurgarði46

kongssyni og fylgir honum í víkingalög.” Illugi játar því blíðliga og gladdist nú við
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þetta og gengur inn með móður sinni og sefur af þá nótt. Að morgni bjóst hann
heim til kongshallar að fara. Kveður áður föður sinn og móður og gengur heim til49

hallar og situr kongur þá yfir borðum. Hann gengur fyrir kong og kvaddi hann,
en kongur tók honum vel. En er Sigurgarður sér Illuga, fagnar hann honum vel og
biður honum að sitja hjá sér. Illugi gjörir nú svo. Fer nú svo fram nokkra stund að52

Sigurgarður er heima með föður sínum. Nú kemur sá tími að skip Sigurgarðar er
búið. Hallda þeir frá landi. Var þá ráðið að Björn og Illugi fylgdu báðir kongssyni.
Sigla nú fyrst til Orkneyja og þaðan til Skotlands og gjöra miklar upprásir og unnu55

mikinn sigur og ná ofurmiklu fé þá. Þeir leggja hvergi til að þeir fái eigi sigur. Var
allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurgarður heim hallda og þá rekur á storm.
Tekur þá skipið að ganga mjög. Rekur þá norður í haf. Herða þeir þá seglin, og58

hélt þá svo mjög við. Tekur þá hvert band að slitna, en þeir sjá hvergi til lands. En
sjórinn tekur að ókyrrast og gjörði svo stóran storm að inn rauk á bæði borð. En
svo voru þeir allir hraustir er á voru þessu skipi að einginn talaði æðruorð. Skipið61

tekur ákafliga að leka, og stóðu allir í austri VIII dægur. Þeir herða þá seglin með
sterku bandi og fá nú sterk áföll svo búið var að skipið mundi brotna. Flestir voru
þá móðir. Því næst sjá þeir land. Það var björgum lukt. Því næst rekur skipið í64

eina vík. Hélldu þeir heilu skipi og mönnum. Kongsson segir þeir skuli þar byrjar
bíða. Flestir menn kongssonar voru uppgefnir af erfiði, og svo var þeim kalt að
þeim þótti hel fyrir hendi vera því að þeir höfðu öngvan elld. Kongsson bar sig67

furðuliga vel, en allir villdu ná elldi og náðu ekki. Björn tók þá mjög að kala og
mælti: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa á bát yfir fjörð þennan og leita að elldi og
ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða lífi þínu, en finnur þú hann, þá skalt þú eiga70

hring þann er ég hef á hendi minni.” Illugi mælti: “Vil ég eigi veðja höfði mínu við
það, Björn, en fúss skal ég eptir elldi leita ef oss og vorum kunni gagn að verða.”
Og rær hann svo einnsaman frá sínum mönnum. Hellir einn stór var öðrumegin73

fjarðar þessa, og réð fyrir tröllkona sú er Gríður hét. Hún var hið mesta tröll. Illugi
kemur þar við land, festi bát sinn, gengur upp og kemur í hellirinn. Þá var kvölldað
mjög. Hann heyrir að fast er stigið til jarðar úti, og kemur Gríður og fréttir hann76

að nafni, en hann segist Illugi heita. En honum þótti sem hríð eða hregg stæði úr
nösum hennar. Höfuð hennar var sköllótt og skegg í beltistað. Hennar hendur
voru sem arnarklær. Hennar armar voru báðir brenndir, en sá stakkur sem hún var79

á tók eigi meir enn á lendar á baki, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn
sem í ketti, hennar enni var snarbratt. Eyrun flóktu víða. Einginn maður mátti
hana fríða kalla. Illugi sagðist ætla að sækja elld til hennar. Gríður sagði hann fengi82

öngvan elld útan hann mælti III sannyrði áður, “og ef þú gjörir það skjótt, þá skalt
þú liggja hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þann kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali
þig til dauðs.” Illugi sagðist það vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona svo fríð að85
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Illugi þóttist alldrei fríðari konu hafa séð. Fékk hann þá ást til hennar, en hún varð
hljóð og fáorð. Illugi tekur þá til máls: “Mér mun mál að fá sannyrðin. Hellir þinn
er hár og breiður svo ég hef eigi séð hús meira. Svo er og nefið á þér að ég hef88

eigi annað stærra séð þvíat gólfið er bjart hjá því, og öngva hef ég séð áminniligri
enn þig, og víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég mestan mun séð, og svo munu
allir segja er ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er,” sagði hún, “að hvorki viltu lofa mig91

né lasta, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér ráð að þú
farir í hvílu og leikir allt sem þar lystir þvíat þér lízt betur á dóttur mína enn mig.
Nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og þarf ekki að lengja lýsingar ykkar á94

milli.” Illugi segir að vera skylldi. Gengur hann nú að hvílunni og kastar klæðum,
en kelling þjónar dóttur sinni, og koma þau bæði í eina hvílu. Illugi snýst að henni
og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngva blíðu af sér. Gríður þrífur þá í hár hans og97

kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún björtu saxi mjög biturligu
og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og brá sér eigi við. Gríður mælti helldur
reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson. Þú hugðir að ég mundi þola að þú blíðkir100

dóttur mína? Nú,” segir hún, “þú skalt fá dauða í staðinn.” Illugi mælti: “Mitt hjarta
hefur alldrei hrætt orðið, og því fór ég í hellir þinn að forlögin hafa svo fyrirætlað
þá. Deyr einginn optar enn um sinn, og því hræðist ég eigi þínar ógnir.” Við þessi103

orð kastar Gríður honum aptur í rúmið, og snerist hann að brúði sinni. Og er hann
var sem blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um höfuð sér og kippir honum
fram á stokkinn og reiðir sverðið allt að höfði honum. “Djarfur ert þú,” segir hún.106

“Nú skalt þú dauðann fá.” En Illugi segist eigi hræðast dauða sinn. Hún segir þá:
“Öngvan hef ég þann fyrri hitt að eigi hafi hræðast dauða sinn útan þig. Farðu nú til
svefns, og sof vel!” Fer nú Illugi og snýst að konu sinni og er nú allra blíðastur við109

hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram á stokkinn. Hún
reiðir saxið og mjög er hún þá ófrýnlig að sjá. En allt fór sem fyrr að Illugi hræddist
eigi dauða sinn. Gríður mælti: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skelfast eigi112

og nú skaltu þiggja líf af mér, og þar með gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir,
og fæ ég þér þó alldrei launað að þú hefur komið mér úr miklum álögum því með
slíkum hætti hef ég margan drepið. XIII vaska menn hef ég drepið, þó eigi hafi115

kvennligt verið. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða. Kongur
einn réð fyrir Álfheimum, er Áli hét. Hann átti sér drottningu er Álfvór hét. Þau
áttu dóttur eina, er Signý heitir. Hún var að öllu vel að sér. Þegar Signý hafði118

alldur til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í vesturvíking. Þau
gátu dóttur saman, er Hilldur hét og var meyja fríðust. Fór þá Signý til föður síns
og var með honum. Drottning fékk sótt, þá er hana leiddi til bana, en kongurinn121

bar sig lítt af. En Signý sat í skemmu og bar sorg langa eptir föður sinn og móður.
Kongur fékk drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en innan var
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hún það mesta flagð. Kongurinn unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og brá124

þeim öllum til móður sinnar, og urðu þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu við
komu Grímhilldar að maður hvarf hverja nótt, og ætla allir að Grímhilldur mundi
því vallda. Kongur tók nú til að elldast og [...] Hún hugsar nú að svíkja kong á eitri127

og fá sér annan ungan, gaf hún honum eitur að drekka, og fær hann að því bana og
var hann þá heygður þessu hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist svo mjög að
hún eyddi allt ríkið bæði af fé og mönnum. Eptir þetta verk gekk hún til skemmu130

þeirrar, er Signý sat í, og dóttir hennar. En er hún kom þar, mælti hún þá: ‘Signý,’
segir hún, ‘þú hefur lengi í mikilli sælu setið. Það legg ég á þig að þú hverfir í burt
og byggir hellir og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir133

þín skal fara með þér, og hver maður sem hana sér skal fella ástir til hennar, og þú
skalt hvern myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt VII systur. Þær skulu eiga
við þig bardaga hverja nótt og alla vega þig í sundur höggva og meiða, en alldrei136

skalt þú út af deyja eða fyrirfarast að helldur og alldrei skaltu fyrr fríast úr þessum
álögum fyrr enn þú finnur þann mann sem eigi hræðist dauða sinn þá er þú reiðir
þitt ógurliga sax. En með því þeim mun það ógurligt sýnast, mun sá eigi finnast.’139

Signý mátti þá eigi mæla fyrir harmi og gráti, en Hilldur mælti þá: ‘Það legg ég
á þig, Grímhilldur, því það villda ég að ég launaði þér þín álög og mæli ég um að
þú öðrum fæti standir á skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöll, og þrælar142

skulu kynda bál þar meðal í millum fóta þér. Það bál skal loga nætur og daga, og öll
skalt þú neðan af elldi brenna, en ofan frjósa, og alldrei fáðu ró. En ef við mæðgur
komustum úr þessum álögum, þá skaltu drepast og detta í bálið.’ Grímhilldur tók þá145

til orða: ‘Mjög heimskuligt er okkar tal, og vil ég að þetta halldist hvorki.’ Hilldur
segir að þetta verði svo að vera. Hurfu þær báðar í burt, og er það mín dóttir. Og
vil ég gefa þér hana og launa þér svo að þú hefur komið oss úr þessum álögum.” Og148

að endaðri hennar sögu komu til hellisins VII skessur með biturligum sverðum og
hlaupa að Gríði og höggva til hennar hart og tíðum. Hilldur verður ákafliga hrædd,
en Illugi veitir Gríði dugnað og höggur til þeirra bæði hart og skjótt, og eigi létta151

þau fyrr enn þau hafa drepið þær allar og brennt og* brennt* þær allar á báli. Gríður
mælti þá: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur frá þessum skessum, og hef ég nú við
þær átt í XI ár.” Illugi segir það nógu lengi verið hafa. Eptir gengur Illugi til bátsins,154

og fylgir Gríður honum til skips og gefur honum gull og hefur með sér elldinn. Og
skilldist hún við þau því Hilldur var með honum. Illugi rær aptur til sinna manna.
Þeir urðu við það glaðir og létu sér nú hitna af elldinum þeim er Illugi kom með.157

Mánuð lá kongsson þar, og gaf alldrei byr. Björn kendi það [...] segir Björn að
hún væri hin mesta flagðkona. Sigurgarður bað Björn að þegja og sagðist eigi því
trúa mega. Það var eina nótt að menn kongssonar sváfu allir á skipinu, en er þeir160

vakna, sjá þeir að Björn er horfinn. Þeir leita að honum en finna ekki. En um síðir
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sjá þeir Björn hanga upp við siglutréð. Þeir vita ekki hvað slíku gegnir um líflát
Bjarnar, en Gríður hafði hengt hann á þessari nóttu fyrir það hann kallaði Hilldi163

tröllkonu. Eptir þetta siglir Sigurgarður kongsson heim, og gaf honum allvel byr
heim til Danmerkur, og hafði fengið ofurfjár. Hann gaf gull á tvær hendur sér. Er
hann nú heima hjá föður sínum. Illugi var löngum með Sigurgarði kongssyni, en166

þó átti hann stóran búgarð upp í kongshöll. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
þá hann leiddi til bana. Sigurgarður lét síðan drekka erfi eptir föður sinn. Hann
lætur tilbjóða öllum beztu mönnum í landinu. Og var Sigurgarður til kongs tekinn169

yfir þau ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði ráð fyrir Skáney og var
hinn fyrsti kongur í Danmörku, og Sigurgarður eptir hann. Signý kemur nú til
Danmerkur og, tók Illugi vel við henni. Sigurgarður bað hennar sér til handa. Hún172

sagði að Illugi skylldi sinn giptingarmaður vera. Sigurgarður talaði þetta mál við
hann, og með þeirra samþykki mæðga fastnaði Illugi honum Signýju drottningu.
Voru þeirra samfarir góðar, og áttu þau mörg börn, og urðu öll mikilsháttar. Illugi175

lifði lengur enn Sigurgarður kongur, en eigi hefur verið getið barna þeirra Signýjar
og hans. Og lýkur svo sögu þessari af Illuga Gríðarfóstra og Sigurgarði kongssyni.
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Figure A.13: Lbs 633 fol., f.543r
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A.13 AM 582 4to
Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1690-92

1 Hákonar þáttr Hárekssonar

2 Nitida saga (now mostly in AM 537 4to)

3 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

4 Hervarar saga ok Heiðreks konungs

5 ‘Konungatal (a fragment of a regnal list)’

6 Illuga saga Gríðarfóstra (37r-40v)

7 Fertrams saga ok Platos (now mostly in AM 537 4to)

8 Þjalar-Jóns saga (now mostly in AM 537 4to)

9 Eireks saga víðförla

10 Kjalnesinga saga

11 Jökuls þáttr Búasonar

12 Víga-Glúms saga

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við4

henni átti hann einn son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur og bezt
að íþróttum búinn, blíður vinum sínum, og stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið.
Hann átti garðshorn skammt frá kongsríki. Hann átti kellingu þá er Hilldur hét.7

Þau áttu einn son, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn fimur við
alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og
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Illugi lögðu jafnan leika saman. Átti kongsson og margra aðra leiksveina, og bar10

Illugi langt af þeim. Hvað sem reyna átti vann hann jafnan. Kom þar um síðir
að kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef með
vopnum vegnir væri. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var13

allt illa gefið. Var hann bæði lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn
mesti kappi og fullhugi. Hann varði land kongs fyrir víkingum og var því mikils
metinn af kongi. Björn öfundaði mjög að Illugi var svo vel metinn af kongssyni16

og rægði hann við þá feðga, sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi, en trúði
þó ekki. Og gengur svo um nokkra vetur að Sigurður er heima með föður sínum.
Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og segist vilja úr landi19

að afla sér frama og frægðar. Kongur sagði það skylldi til reiðu innan mánaðar,
“og vil ég Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar:
“Við vísu vil ég Illugi fari.” Kongur svarar að Björn skylldi fylgja honum því hann22

væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér. Skilja þeir nú tal sitt. Eptir
þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra kongs. Hún segir son ungan
vera og eigi í hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér ef Björn bregður25

honum því að hann þori ekki að berjast í orrustu með þér.” Lýkur Hilldur svo máli
sínu. En kongsson snýr heim til hallar og er hljóður. Ambátt var sú hjá Hilldi er
Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta galldrakona. Hún hafði margan28

mann illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er
Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það var síðdags Illugi fór heiman. Hann kom
til seljanna og fann pálinn. Var þá dimmt af nótt, en fer þó frá selinu. Þá er hann31

var skammt kominn, var hlaupið eptir honum og á bak svo hart að hælarnir komu
framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Þetta var
Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður og bar flagð þetta langan veg þar til hann kom34

að stórum steini. Þar keyrði hann flagðið niður við steininn svo hart að hryggurinn
gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti eigi ferðinni fyrr enn hann kom
heim og var hann þá helldur ófrýnn, en Hilldur, móðir hans, var mjög blíð. Hún37

sagði: “Hafa nokkur tíðindi orðið í ferð þinni, son minn, eða fannstu pálinn er ég
bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi, “Hilldur mín.” “Fannstu nokkuð stúlku mína
á vegi, er ég sendi að afla elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég verri stúlku vera40

mega því hún reið mér, en ég bannaði henni með því móti ég braut í henni hrygginn
við stein.” Hilldur kvað hann nú mega vera í sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir
Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga og gladdist við,43

gekk til hvílldar síðan. Að morgni býst Illugi til kongshallar og kveður föður sinn
og móður, kemur síðan til hallar. Þá kongur sat að drykkjuborðum. Hann gengur
fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur honum vel, en er Sigurður sér hann,46

fagnar hann honum blíðliga og biður hann hjá sér sitja. Illugi gjörir nú svo. Líða nú
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nokkrir dagar þar til skip Sigurðar eru öll búin. Hallda þeir síðan frá landi, og voru
þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni í för. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands49

og gjörðu á hvorutveggja landinu margar upprásir og unnu mikinn sigur á Skotum,
fengu þar með ofurfjár. Hvergi herjuðu þeir þar að eigi hefði sigur. Var því allt
fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda. Rekur þá á storm mikinn52

svo ofbyrja verður, og rekur þá norður um haf. Herðir nú svo á seglin að hélt við
rifi. Síðan tekur hvert band að slitna. Sjá þeir nú hvergi til landa, en inn rennur á
bæði borð. Kemur nú leki á skipið svo allir standa nú í austri í VIII daga. Binda55

þeir seglin nú með sterkum böndum og fá stór áföll svo að jafnan lá við skipbroti
og eru þá flestir uppgefnir. Nú sjá þeir land fyrir stafni líkast sem í hamra sé, og
rak þar inn skipið í eina vík. En þeir hélldu heilu skipi sínu og mönnum. Kongsson58

sagði að þeir skylldu þar byrjar bíða. Þá voru flestir menn að þrotum komnir af
erfiði en svo kallt að nær var dauði enn líf því þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Þeir
fóstbræður báru sig vel, en þó villdu allir elldi ná, en fengu þó eigi. Björn tók þá að61

kala af kullda og mælti til Illuga: “Þú skalt róa yfir um fjörð þennan og leita að elldi
og ef þú finnur eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga
gullhring er ég helld á.” Illugi sagði: “Víst skal ég ekki veðja höfði mínu við þig,64

Björn, en víst skal ég að elldi leita ef mönnum vorum mætti til gagns koma.” Rær
hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir var stór öðrumegin fjarðar. Réð
fyrir honum tröllkona hin mesta, er Gríður hét. Þar kemur hann að landi og festir67

bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur í hellirinn. Þá var kvölld komið. Hann
heyrir þá hart var til jarðar stigið, og kemur Gríður heim. Hún frétti hann að nafni.
Hann kvaðst Illugi heita. Þótti honum sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar,70

horinn hékk ofan á munninn. Hún hafði skegg mikit og kollhettu á höfði. Hendur
hennar voru sem arnarklær, brýrnar sem bik, augun græn, ennið helblátt, eyrun
féllu um vangana. Sá stakkur er hún var í tók eigi lengra enn á lendar, en í fyrir73

á tær ofan. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar.
Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III sannindi og ef þú gjörir
þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þiggja þennan kost,76

þá hirði ég eigi nú þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist vilja þetta. Eptir þetta gengur
fram kona svo fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa, og þegar felldi hann mikla
ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að79

mæla sannindin. Hellir þinn er svo stór og breiður að eigi hef ég þvílíkan séð, og svo
er nefið á þér mikit að ég hef eigi séð meira, þú sjálf svo svört að gólfið er bjart hjá
þér, og öngva ámáttligri hef ég litið. Einninn hef ég séð dóttur þína. Fegurð ykkar82

hef ég séð mestan mun, og svo munu allir segja, þeir ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst
er það satt að þú vilt eigi hæla mér, en eigi lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En
það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng hjá dóttur minni og leikir hvað þig lystir,85
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fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu farið vera,” segir Gríður,
“og þarf eigi lengi eptir lýsingum að bíða.” Illugi svarar svo vera skylldi. Gengur
hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og eru þau nú88

komin bæði í eina hvílu. Snýst Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún sýndi
honum öngvan blíðuleik. Gengur nú Gríður að sænginni og þrífur í hár Illuga og
snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún91

björtu saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði eigi
á sér. Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson, hugðir þú að ég
mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún, “þú skalt nú fá dauða94

í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég hingað að
forlög hafa svo fyrirætlað. Einginn deyr meir enn einu sinni, og hræðist ég eigi
ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í sængina. Snýr hann þá að97

brúði sinni og var þá hálfglaður og er hann var blíðastur við hana, vefur Gríður hár
hans um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið að höfði honum.
“Djarfur ert þú,” sagði hún, “að þú skammar dóttur mína og skaltu fá dauða í stað.”100

Illugi svarar: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef
ég ég* slíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og er nú mál að sofa, og sof í náðum!”
Snýst Illugi nú að konu sinni og er nú blíðastur við hana. Gríður hleypur þá að103

sænginni og kippir honum fram á stokkinn, reiðir þá saxið svo hátt sem hún kann
hæst, og fer allt sem fyrr, Illugi lá kyrr og hrærði sig ekki. Gríður mælti þá: “Ekki
ert þú sem annar maður. Þínar æðar skjálfa hvergi, og skaltu nú þiggja líf af mér, og106

gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Æðra fæ ég þér launað þinn velgjörning
því þú hefur komið mér úr miklum álögum því með þessum hætti hef ég margan
mann myrt fyrir það þeir hafa hræðst mitt biturliga sax. XV menn hef ég með109

þessu saxi drepið, og eru slíkt eigi kvennaverk ef sjálfráðar væri. Nú mun ég segja
þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli
hét, drottning hans Álfrún. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Var hún að öllu vel112

að sér, og er ég sú sama Signý. Og nær að hún hafði fengið mannsalldur og vizku,
var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur áttu
þau, er Hilldur hét og var meyja fríðust og er hún hjá þér í sænginni. Fór ég þá til115

föður míns, og dóttir mín, og vorum með honum. Móðir mín tók þá sótt, er hana
leiddi til bana. Faðir minn barst þá lítt af. Var ég í skemmu og hafði sorg mikla
eptir móður mína. Faðir minn fékk þá drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var118

fögur að sjá, en var þó versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur,
og brá þeim öllum í kyn móður sinnar. Urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar
til í ríki strax eptir það að kongur hafði eignast Grímhilldi að maður hvarf fimmtu121

hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongur þá að
elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún
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villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri124

og gaf honum eitur að drekka, og fékk bana og var heygður hjá drottningu sinni.
Grímhilldur illskaðist nú svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum og penningi.
Eptir þessi hennar illskuverk, gekk hún til skemmu minnar, þar ég lá í, og dóttir127

mín. En er hún kom, mælir hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd og sælu
setið, en ég skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú hverfir í burt og
byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal130

fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt hvern
myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt VII systur, allar dætur mínar. Þær
skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva, þó133

skaltu alldrei dáið geta og alldrei fyrr úr álögum komast enn þú hittir þann mann
er ekki hræðist þitt ógurliga sax þá er þú reiðir það að honum. En fyrir því þeim
mun það ógnarligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir136

harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér
álögin og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en
öðrum fæti heim á kongshöll. Þrælar skulu kynda bál á millum fóta þér. Það bál139

skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu af elldi brenna ofan, en neðan frjósa,
og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu
á þeirri stundu detta ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög142

heimskuligt er okkar hjal, og vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði það mætti
standa. Hurfu við þá mæðgur hingað í þennan hellir, og er ég sú sama Signý, en
Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gefa þér dóttur mína og launa þér svo að þú hefur145

komið okkur úr álögum þessum.” Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII
skessur með biturligum skálmum og sóttu að Gríði í ákafa. Illugi hleypur þá upp
og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir upp síðan. Gríður mælti: “Nú148

hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði
XI vetur.” Illugi segir það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim til
bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn. Skilldi Signý151

þar við þau. Illugi rær nú til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir, létu sér nú
hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf honum alldrei í burt. Kendi Björn Hilldi
það óveður, kvað Illuga hafa sótt hana í hellir og segir Björn að hún sé hin mesta154

tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og eigi villdi hann því trúa. Eina nótt var það
að menn kongssonar sváfu á skipum. Er þeir vakna, sjá þeir að Björn er horfinn og
leituðu þeir hans og sjá að hann hékk við siglutréð. Þeir vissu ekki hverju gegndi157

um líflát hans. Signý hafði hengt hann á þeirri nóttu fyrir það hann kallaði Hilldi,
dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og gaf honum
þá allvel byr til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á tvær160

hendur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var lengi með Sigurði, en þó

355



átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
þá er hann leiddi til bana. Lætur Sigurður drekka erfi eptir föður sinn og býður til163

öllum beztu mönnum er í voru hans ríki. Var hann þá til kongs tekinn yfir það ríki
er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og
hafði ráðið fyrir Skáney. Signý kemur þá til Danmerkur. Tók Illugi vel við henni,166

og dóttir hennar. Illugi sagði mönnum sínum öll deili á henni. Sigurður bað hennar
sér til handa. Signý bað Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál við hann, og giptir
Illugi kongi Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg169

börn, og urðu öll mikilsháttar menn. Lifðu þau mjög lengi. Illugi lifði lengur, en
eigi er getið barna þeirra Hilldar og hans. Eptir dauða Hilldar varð Illugi fóstbróðir
Gnoðar-Ásmundar. Og lýkur svo sögu Illuga Gríðarfóstra.172
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A.14 AM 298 I-III 4to
Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1690-1700

1 Haralds saga Hringsbana

2 Haralds saga Hringsbana

3 Illuga saga Gríðarfóstra (III, 1r-4v)

Vermundar þáttr konungs (ok Upsa)

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann sem segir
í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við4

henni átti hann einn son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur og bezt
að íþróttum búinn, blíður vinum sínum, og stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið.
Hann átti garðshorn skammt frá kongsríki. Hann átti kellingu þá er Hilldur hét.7

Þau áttu son, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn fimur við alla leika.
Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu
jafnan leika saman. Átti kongsson og marga aðra leiksveina, og bar Illugi langt af10

þeim. Hvað sem reyna átti vann hann jafnan. Kom þar um síðir að kongsson og
Illugi sórust í fóstbræðraskap, og skylldi hvor annars hefna ef með vopnum vegnir
væri. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið. Var13

hann bæði lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn mesti kappi og fullhugi.
Hann varði land kongs fyrir víkingum og var því mikils metinn af kongi. Björn
öfundaði mjög að Illugi var svo vel metinn af kongssyni og rægði hann við þá feðga,16

sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi, en trúði þó ekki. Og gengur svo um
nokkra vetur að Sigurður er heima með föður sínum. Einn tíma bað Sigurður föður
sinn að fá sér skip og menn, segist vilja úr landi að afla sér frama og frægðar. Kongur19

sagði það skylldi til reiðu innan mánaðar, “og vil ég Björn, ráðgjafi minn, fari með
þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar: “Við vísu vil ég Illugi fari.” Kongur segir
að Björn skylldi fylgja honum því hann var hinn mesti kappi og mundi honum trúr22

sem sér. Skilja þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi
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tal þeirra kongs. Hún segir son ungan vera og eigi í hernað færan því hann væri
óreyndur. “Mislíkar mér ef Björn bregður honum því að hann þori ekki að berjast í25

orrustu með þér.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En kongsson snýr heim til hallar og
er hljóður. Ambátt var sú hjá Hilldi, er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin
mesta galldrakona. Hún hafði margan mann illa leikið. Hilldur kemur að máli við28

Illuga og biður hann sækja pál í sel er Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það var
síðdags Illugi fór heiman. Hann kom til seljanna og fann pálinn. Var þá dimmt af
nótt, en fer þó frá selinu. Þá er hann var skammt kominn, var hlaupið eptir honum31

og á bak svo hart að hælarnir komu framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd
í hendi og barði Illuga með. Þetta var Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður og bar
flagð þetta langan veg þar til þeir kom að stórum steini. Þar keyrði hann flagðið34

niður við steininn svo hart að hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En
Illugi létti eigi fyrr enn hann kom heim og var hann þá helldur ófrýnn, en Hilldur,
móðir hans, var mjög blíð. Hún sagði: “Hefur nokkur tíðindi orðið í ferð þinni, son37

minn, eða fannstu pálinn er ég bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi, “Hilldur mín.”
“Fannstu nokkuð stúlku mína á vegi, er ég sendi að afla elldiviðar?” Illugi svarar:
“Varla ætla ég verri stúlka vera mega því hún reið mér, en ég bannaði henni það með40

því móti ég braut í henni hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann nú mega vera í
sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.”
Hann játar því blíðliga og gladdist við, gekk til hvílldar síðan. Að morgni býst Illugi43

til kongshallar og kveður föður sinn og móður, kemur síðan til hallar. Þá kongur
sat að drykkjuborðum. Hann gengur fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur
honum vel, en er Sigurður sér hann, fagnar hann honum blíðliga og biður hann hjá46

sér sitja. Illugi gjörir nú svo. Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar eru öll
búin. Hallda þeir síðan frá landi, og voru þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni í
för. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands og gjörðu á hvorutveggja landinu margar49

upprásir og unnu mikinn sigur á Skotum, fengu þar með ofurfjár. Hvergi herjuðu
þeir þar að eigi hefði sigur. Var því allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður
heim hallda. Rekur þá á storm mikinn svo ofbyrja veður, og rekur þá norður um52

haf. Herðir nú svo. En í rennur á bæði borð. Kemur nú leki á skipið svo allir
standa nú í austri VIII daga. Binda þeir seglin nú með stórum böndum og fá stór
áföll svo jafnan lá við skipbroti og eru þá flestir uppgefnir. Nú sjá þeir land fyrir55

stafni líkast sem í hamar sé, og rak þar inn skipið í eina vík. En þeir hélldu heilu
skipi sínu og mönnum. Kongsson sagði að þeir skylldu þar byrjar bíða. Þá voru
flestir menn að þrotum komnir af erfiði en svo kalt að nær var dauði enn líf því þeir58

höfðu öngvan elld í skipinu. Þeir fóstbræður báru sig vel, en þó villdu þeir allir elldi
ná, en fengu þó eigi. Björn tók þá til að kala af kullda og mælti til Illugi: “Þú skalt
róa yfir um fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur eigi, skal ég ráða fyrir höfði61
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þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga gullhring er ég helld á.” Illugi sagði: “Víst
skal ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en víst skal ég að elldi leita eftir, mönnum
vorum mætti til gagns koma.” Rær hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir64

var stór öðrumegin fjarðar. Réð fyrir honum hin mesta tröllkona, er Gríður hét.
Þar kemur hann að landi og festir bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur í
hellirinn. Þá var kvölld. Hann heyrir þá hart er til jarðar stigið, og kemur Gríður67

heim. Hún frétti hann að nafni. Hann kvaðst Illugi heita. Þótti honum sem hagl
og hríð stæði úr vitum hennar, horinn hékk ofan á munninn. Hún hafði skegg
mikit og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru sem arnarklær, brýrnar sem bik,70

augun græn, ennið helblátt, eyrun féllu um vangana. Sá stakkur er hún var í tók
eigi lengur enn á lendar, en í fyrir á tær ofan. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi
kvaðst vilja sækja elld til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú hér nema þú73

mælir III sannindi og ef gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en viljir
þú eigi þiggja þennan kost, þá hirði ég eigi um þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist
vilja þetta. Eptir þetta gengur svo kona fríð að öngva þykist hann slíka séð hafa,76

og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá
til máls: “Mér mun mál að mæla sannindin. Hellir þinn er svo stór og breiður að
eigi hef ég þvílíkan séð, og svo er nefið á þér mikit að ekki hef ég séð meira, þú sjálf79

svo svört að gólfið er bjart hjá þér, og öngva ámáttligri hef ég litið. Einninn hef ég
séð dóttur þína. Fegurð ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu allir segja, þeir
ykkur sjá.” Gríður mælir: “Víst er það satt að þú vilt eigi hæla mér, en eigi lízt þér82

svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng hjá dóttur
minni og leikir hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að
öllu farið vera,” segir Gríður, “þarf eigi lengur eptir lýsingum að bíða.” Illugi segir85

svo vera skylldi. Gengur hann hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur
sinni, og eru þau nú komin bæði í eina hvílu. Snýst Illugi að henni og gjörir sig
glaðan, en hún sýndi honum öngvan blíðuleik. Gengur nú Gríður að sænginni og88

þrífur í hár Illuga, snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri
hendi brá hún björtu saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr
og hreyfði eigi á sér. Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson,91

hugðir þú að ég mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún, “þú
skalt nú fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því
fór ég hingað að forlög hafa svo fyrirætlað. Einginn meir enn einu sinni, og hræðist94

ég eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður hann aptur í sængina. Snýr hann
þá að brúði sinni og var þá hálfglaður og er hann var blíðastur við hana, vefur Gríður
hár hans yfir hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og reiðir honum að höfði97

saxið. “Djarfur ert þú,” sagði hún, “að þú skammar dóttur mína og skaltu fá dauða í
stað.” Illugi svarar: “Eigi hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan
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hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og er nú mál að sofa, og sof í náðum!”100

Snýst Illugi þá að konu sinni og er nú glaðastur við hana. Gríður hleypur þá að
sænginni og kippir honum fram á stokkinn, reiðir þá saxið svo hátt sem hún kann
hæst, og fer allt sem fyrr, Illugi lá kyrr og hræddi sig ekki. Gríður mælti þá: “Eigi ert103

þú sem annar maður. Þínar æðar skjálfa hvergi, og skalt þú nú þiggja líf af mér, og
gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Alldrei fæ ég þér launað þinn velgjörning
því þú hefur komið mér úr miklum álögum því með þessum hætti hef ég margan106

mann myrt fyrir það þeir hafa hræðst mitt biturliga sax. V menn hef ég með þessu
saxi drepið, og eru slíkt eigi kvennaverk ef sjálfráðar væri. Nú mun ég segja þér
æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét,109

drottning hans Álfrún. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Var hún að öllu vel að
sér, og er ég sú sama Signý. Og nær að hún hafði fengið mannsalldur og vizku, var
hún gipt þeim kongi, er Eiríkur hét. Féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur áttu112

þau, er Hilldur hét og var meyja fríðust og er hún hjá þér í sænginni. Fór ég þá til
föður míns, og dóttir mín, og vorum með honum. Móðir tók þá sótt, er hana leiddi
til bana. Faðir minn barst þá lítt af. Var ég í stofu og hafði sorg mikla eptir móður115

mína. Faðir minn fékk þá drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá,
en var þó versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og brá þeim
öllum í kyn móður sinnar. Urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til í ríki strax118

eptir það að kongur hafði eignast Grímhilldar, mundi því vallda. Tók kongur þá að
elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna en hún
villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri121

og gaf honum eitur að drekka, og fékk bana og var heygður hjá drottningu sinni.
Grímhilldur illskaðist nú svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum og penningi.
Eptir þessi hennar illskuverk, gekk hún til skemmu minnar, þar ég lá, og dóttir mín.124

En er hún kom, mælti hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd og sælu setið, en
ég skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir
og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og127

hver sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt hvern myrða er þú sér í
hennar sæng. Þú hefur átt VII systur, allar dætur mínar. Þær skulu hverja nótt við
þig eiga bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva, þó skaltu alldrei dáið130

geta og alldrei fyrr úr álögum komast enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt
biturliga sax þá er þú reiðir það að honum. En fyrir því þeim það ógnarligt finnast,
þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín,133

mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér álögin og það mæli ég um
við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum fæti heim á kongshöll.
Þrælar skulu kynda bál á millum fóta þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga.136

Öll skaltu af elldi brenna ofan, en neðan frjósa, og alldrei fá nokkra ró. En ef við
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mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu á þeirri stundu detta ofan í bálið
og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar hjal, og vil ég139

það halldist hvorki.’ Hilldur segir það mætti standa. Hurfu við þá mæðgur hingað
í þennan hellir, og er ég sú sama Signý, en Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gefa
þér dóttur mína og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr þessum álögum.” Og142

að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og
sóttu að Gríði í ákafa. Illugi hleypur þá upp og tekur sverð sitt og drepur þær allar
og brennir upp síðan. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur145

af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði í XI vetur.” Illugi segir það nógu lengi
verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim til bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði
Illugi með sér elldinn. Skilldi Signý þar við þau. Illugi rær nú til manna sinna. Þeir148

urðu við það glaðir, létu sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar, og gaf honum alldrei
í burt. Kendi Björn Hilldi það óveður, kvaðst Illuga hafa sótt hana í hellir og segir
Björn hún væri hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og eigi villdi hann því151

trúa. Eina nótt var það að menn kongssonar sváfu á skip, en er þeir vakna sjá þeir að
Björn er horfinn og leituðu þeir hans og sáu að hann hékk við siglutréð. Þeir vissu
ekki hverju gegndi um líflát hans. Signý hafði hengt hann á þeirri nóttu fyrir það154

að hann kallaði Hilldur, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það sigldu þeir Sigurður
frá Finnmörk, og gaf þeim þá allvel byr til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár
og gaf gull og silfur á tvær hendur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var157

lengi með Sigurði, en þó átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar
tók Hringur kongur sótt og andaðist. Sigurður lét drekka erfi eptir föður sinn [...]
ríki. Var hann þá til kongs tekinn yfir [...] verið fylkiskongur í Danmörku og hafði160

ráðið [...] við henni, og dóttir hennar. Illugi sagði mönnum sínum öll deili á henni.
Sigurður bað hennar sér til handa. Signý sagði Illuga því ráða. Talar kongur þetta
mál við hann, og giptir Illugi kongi Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir163

góðar. Áttu þau mörg börn, og urðu öll mikilsháttar menn. Lifðu þau mjög lengi.
Illugi lifði lengur, en eigi er getið barna þeirra Hilldar og hans. Eptir dauða Hilldar
varð Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lýkur svo sögu Illuga Gríðarfóstra.166

l.27: ‘Sinnlöð’ appears in the manuscript but on the second mention of her name it appears as
‘Saumlöð’. I have thus normalised to the latter. l.53: a line has been missed out by the scribe while
copying here. l.94: the verb ‘deyr’ has been missed out here. l.119: a line has been missed out by
the scribe while copying here.
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Figure A.15: AM 298 I-III 4to, f.1r

363



A.15 BL Add. 4859
British Library, London, United Kingdom
Iceland, 1694

1. Hrómundar saga Gripssonar

2. Bragða-Ölvis saga

3. Valdimars saga

4. Mírmans saga

5. Ívens saga

6. Parcevals saga

7. Valvers þáttr

8. Erex saga

9. Möttuls saga

10. Virgilíus saga

11. Illuga saga Gríðarfóstra (91v-94r)

12. Hálfdanar saga svarta

13. Göngu-Hrólfs saga

14. Ármanns saga ok Þorsteins gála

15. Böðvars þáttr bjarka

16. Callinius saga

17. Hervarar saga ok Heiðreks konungs

18. Hákonar saga Hákonarsonar

19. Lykla-Péturs saga ok Magelónu fögru
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20. Knýtlinga saga

21. Sindulfi

22. Rémundar saga keisarasonar

23. Kirialax saga

24. Titos saga ok Gisippos

Saga af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við4

henni átti hann son einn, er Sigurður nefndist. Hann var manna fríðastur sýnum
og bezt að íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði
hefur kall heitið. Hann átti byggð skammt frá kongshöll. Hilldur nefndist kelling7

hans. Þau áttu son saman, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn
fimur við alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Þessi Sigurður
kongsson og Illugi lögðu jafnan leik saman. Marga átti kongsson aðra leiksveina.10

Bar Illugi þó langt af þeim. Hvað sem reyna skylldi, vann hann jafnan. Og kom svo
um síðir að þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag. Og skylldi hvor annars
hefna ef með vopnum væri vegnir. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs.13

Honum var flest illt gefið. Hann var bæði lyginn og lymskur að öllu, en eigi að síður
var hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils
metinn af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði16

hann mjög við þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði
eigi. Og fór svo fram um nokkra vetur að Sigurður var heima með föður sínum.
Einn tíma bað Sigurður föður sinn fá sér skip og menn, kvaðst vilja fara úr landi19

að afla sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi til reiðu að mánaðarfresti, “og
vil ég að Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar:
“Að vísu ætla ég Illugi fari.” Kongur kvað Björn fara skylldi með honum því hann22

væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér. Skilja nú tal sitt. Eptir þetta
gengur kongsson til Sviða og segir þeim Hilldi tal þeirra kongs. Hún segir son sinn
ungan vera og ekki í hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér mjög25

ef Björn bregður honum því að hann þori eigi að berjast í orrustu.” Lýkur Hilldur
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svo tali sínu. En kongsson snýr heim til hallar og er helldur hljóður. Ambátt var
sú hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta seiðkona og hafði28

margan mann illa leikið. Þess er getið að Hilldur kom að máli við Illuga og bað
hann að sækja pál í sel, er Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það var síðdags.
Hann kom til selsins og fann þar pálinn, og var þá dimmt af nótt og fer hann þó31

frá selinu. En þá er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart
að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Il-
luga með. En það var Saumlöð. Illugi gengur ekki að síður þar til hann kom að34

einum stórum steini, berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði flagðið niður við
steininn svo hart að hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti
eigi fyrr ferð sinni enn hann kom heim og var þá helldur ófrýnn, en móðir hans37

var mjög blíð og mælti: “Hafa nokkur nýlundi gjörst í ferð þinni, son minn, eða
fannstu pálinn sem ég bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Fannstu
nokkuð stúlku mína, er ég bað að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég40

að verri stúlka finnist, því hún reið mér, en ég banaði henni með því móti að ég braut
í henni hrygginn við einn stein.” Hilldur kvað hann þá mega vera í herförum, “og vil
ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga43

og gladdist helldur við, gekk síðan til hvílldar. En að morgni kveður Illugi föður og
móður og býst til kongshallar og kemur þar síðan er kongur sat yfir drykkjuborðum.
Hann gengur fyrir kong og kveður hann vel. Hann tók því og bað hann sitja hjá46

liðinu. En er Sigurður sá hann, fagnaði hann honum forkunnar vel og bað hann
sitja hjá sér. Illugi gjörir svo. Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar var búið.
Hallda þeir þá frá landi, og voru þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni. Sigldu49

nú til Orkneyja og Skotlands og gjörðu þar upprásir, unnu mikinn sigur á Skotum
og fá ofurfjár. Hvergi herja þeir þar að þeir höfðu eigi sigur og var allt fólk við þá
hrætt. En um haustið vill Sigurður heim hallda. Rak þá á storm mikinn, og gekk52

skipið mjög en þá rekur norður í haf. Nú herðir svo á seglið, og við rif hélt. Síðan
tekur hvert band að slitna og sjá þeir nú hvergi til landa, en inn rennur á bæði borð.
Tók nú skipið stórum að leka svo allir menn standa í austri um VIII daga. Síðan55

binda þeir seglið með sterkum böndum og fá stór áföll svo liggur við skiptjóni. Og
mæðast þá flestir. Nú sjá þeir land fyrir stafni, en það var lukt hömrum. Síðan
rak skipið upp í eina vík, og hélldu þeir öllu heilu, skipi og mönnum. Kongsson58

sagði að þeir skylldu þar byrjar bíða. Voru þá flestir menn hans af erfiði að þrotum
komnir. Var þeim þá svo kalt að þeim þótti bani sinn víss því einginn var elldur í
skipinu. Þeir fóstbræður báru sig vel, en þó villdu allir elldi ná. Björn tók þá að kala61

af kullda og mælti: “Þú, Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en
ef þú finnur hann ekki, skal ég ráða yfir höfði þínu, en finnur þú hann, skaltu eiga
gullhring þann er ég helld á.” Illugi mælti: “Víst skal ég veðja höfði mínu við þig,64
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Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Reri
hann nú einnsaman frá skipinu. Hellir stór stóð hinumegin fjarðarins, og réð fyrir
honum tröllkona ein hin mesta, er Gríður hét. Illugi kom að landi og festi bát sinn,67

gekk síðan á land upp í hellirinn. Var þá kvölld komið. Hann heyrir það að fast
var stigið til jarðar, og kom Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni, en hann lést
Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar, en horinn hékk70

ofan yfir munninn. Skegg mikit hafði hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar
voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik, augun græn, en ennið helblátt. Eyrun féllu
um vangana. Stakkur sá er hún í var tók eigi meir enn á lendar í henni á bak, en í73

fyrir á tær. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar.
“Öngvan elld fær þú hér,” segir Gríður, “nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir
þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni. Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk76

fram ein kona svo fríð að Illugi þóttist öngva þvílíka séð hafa og þegar felldi hann
mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Þá tók Illugi til orða: “Nú mun
mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan þvílíkan79

séð. Svo er nefið á þér mikit að ég hef eigi séð meira ferlíki, en þú sjálf svo svört
að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri litið. Ég hef séð dóttur þína.
Fegurðar ykkar hef ég séð mestan mun. og svo munu flestir segja, sem ykkur sjá.”82

“Víst er það satt,” sagði Gríður, “að ekki viltu hæla mér né mig lofa, en ekki lízt þér
svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng til dóttur
minnar og leikir hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Mun nú skjótt85

að öllu farið verða,” segir hún, “og þarf eigi lengur brúðkaups að bíða.” Illugi segir
svo skuli vera. Gengur hann nú að hvílunni og kastar klæðunum, en kelling þjónar
dóttur sinni. Og nú er þau koma bæði í eina hvílu, snýst Illugi að meyjunni og gjörir88

sig blíðan, en hún gjörir honum öngvan blíðuleik. Nú gengur Gríður að sænginni
og þrífur í hár Illuga og snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en
annarri hendi brá hún saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr91

og hreyfði ekki á sér. Þá mælti Gríður helldur reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjans-
son. Þú hugðir að ég mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún,
“þú skalt nú fá dauða í stað.” Illugi svarar: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið,94

en því fór ég hingað að örlög hafa svo fyrirætlað. Deyr einginn nema einu sinni, og
hræðist ég ekki ógnanir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í sængina.
Snýr hann sér þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og þá er hann var við hana sem97

blíðastur, vefur Gríður hár hans um hönd sér annað sinn og kippir honum fram á
stokkinn, reiðir saxið að höfði honum og mælti: “Djarfur ert þú að þú skammar
dóttur mína og skaltu fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Ekki hræðist ég dauða minn.”100

Þá mælti Gríður hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og
er nú mál að sofa, og sof í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er sem blíðas-
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tur við hana. Gríður hleypur nú að sænginni þriðja sinn og kippir honum fram á103

stokkinn og reiðir þá sverðið sem hún kunni hráðast, og fór allt sem fyrr, Illugi
lá kyrr og hrærði sig hvergi. Gríður mælti þá: “Ekki ertu sem aðrir menn því æðar
þínar skjálfa hvergi. Skaltu nú þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur106

heitir. Fæ ég alldrei launað þér þinn velgjörning því þú hef ur komið mér úr miklum
álögum. Ég hef með þessu saxi margan mann myrt því þeir hafa hræðst þess biturlig
leika. XVI menn hef ég með þessum hætti drepið og eru slíkt eigi kvennaverk ef í109

sjálfræði væri. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, og þú munt hlýða vilja. Kongur
sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfreim. Þau áttu dóttur eina
er Signý hét. Var hún að öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. En nær ég hafði112

fengið námsalldur og vizku, var ég gipt þeim kongi, er Eiríkur hét. Og féll hann í
orrustu í austurvegi. Dóttur áttum við saman, er Hilldur hét og var meyja fríðust, og
er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín. Og vorum115

við með honum nokkra hríð. Móðir mín tók þá sótt og andaðist. Barst faðir minn
þá lítt af. Ég var í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Nokkru síðar
fékk faðir minn þeirrar konu er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en var þó118

hið versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu saman VII dætur, og brá þeim
öllum til móður sinnar og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til nýlunda
í ríkinu strax eptir það kongur hafði fengið Grímhilldar að maður hvarf fimmtu121

hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi þessu vallda. Tók kongur þá
fast að elldast, og þótti drottningu lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn
hún villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan124

yngri. Gaf hún honum þá eitur að drekka, og fékk hann svo bana og var heygður
hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist þá svo að hún eyddi allt ríkið bæði að
mönnum og fénaði. Eptir þessi sín illverk, gekk hún til skemmu minnar, þar ég lá,127

og dóttir mín. En er hún kom þar, mælir hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í
sæmd og sælu setið, en ég skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú
hverfir burt og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. En130

dóttir þín skal fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella mikla ást til hennar.
En þú skalt hvern þann myrða sem þú sér í sæng hennar. Þú átt VII systur, hver-
jar mínar dætur eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga og alla vega þig í133

sundur höggva, en þó skaltu alldrei dáið geta og ekki fyrr frelsast af þessum álögum
enn þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt hið mikla sax þá er þú reiðir að honum.
En með því það er ógurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir136

harmi. En Hilldur, dóttir mín, tók þá svo til orða: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég
launaði þér álögin. Og það mæli ég um við þig, að öðrum fæti standir þú á skemmu
þessari, en öðrum heim á kongshöllinni. Og skulu þrælar kynda bál á millum fóta139

þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna, en
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að ofan frjósa, og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum
þínum álögum, skaltu á þessari sömu stundu ofan í bálið detta og brenna til ösku.’142

Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög er okkar hjal heimskuligt og vil ég að hvorki
halldist.’ Hilldur sagði það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan
hellir og höfum hér dvalið síðan, og er ég sú sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og145

vil ég nú, Illugi, gipta þér hana og launa þér svo að þú hef ur komið okkur úr álögum
þessum.” Nú að endaðri þessari sögu komu VII skessur í hellirinn með ógurligum
og biturligum skálmum og sóttu að Gríði alla vega. Illugi hleypur þá upp og tekur148

sverð sitt og drepur þær allar og brennir síðan á björtu báli. Þá mælti Gríður: “Nú
hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég nú átt í þessu
stríði XI vetur.” Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim151

Illuga og Hilldi til bátsins og gaf hún honum mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn,
og skilldi Signý við þau. Nú rær Illugi með elldinn til manna sinna. Þeir urðu við
það glaðir og létu sér nú hitna. Þar lá kongsson mánuð, og gaf honum alldrei burt154

að sigla. Björn kendi Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellir og
segir Björn að hún sé hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og villdi hann
því eigi trúa. Það bar til tíðinda eina nótt, er menn kongssonar lágu á skipum og157

sváfu, að Björn var horfinn er þeir vöknuðu. Þeir leituðu hans um skipið og sáu að
hann hékk við siglutréð og var dauður. En ekki vissu þeir hverju gegndi um líflát
hans. En Signý hafði hengt hann við siglutréð fyrir það hann hafði kallað Hilldi160

tröllkonudóttur. Eptir þetta sigldi Sigurður kongsson frá Finnmörk og gaf honum
þá vel byr heim til Danmerkur. Hann hafði fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á
tvær hendur, og hann var nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var lengi með163

Sigurði kongssyni, en þó átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar
tók Hringur kongur sótt, þá er hann leiddi til bana. Lét kongsson þá erfi drekka
eptir föður sinn og býður til öllum beztu mönnum er í voru ríkinu. Var hann þá166

til kongs tekinn yfir allt það ríki sem faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði
fylkiskongur verið í Danmörku og ráðið fyrir Skáney. Skömmu síðar kom Signý
til Danmerkur. Tók Illugi þá vel við henni og svo Hilldur, dóttir hennar. Segir169

Illugi þá mönnum öll deili á henni og var hann síðan Gríðarfóstri kallaður. Sigurði
kongi féll Signý vel í geð og þótti vera hinn mesti kvennskörungur og þar með hin
fegursta, og biður hann hennar sér til handa, en Signý segir Illuga því ráða og veik172

helldur til hans. Talar kongur þá þetta mál við Illuga, og urðu þau málalok að Illugi
gipti Sigurði kongi Signýju mágkonu sína. Voru samfarir þeirra góðar, kongs og
hennar, og áttu mörg börn, og urðu allt mikilsháttar menn. Og lifðu þau kongur og175

Signý lengi. Illugi varð þó elldri og lifði lengur enn Sigurður kongur, og er þó eigi
getið barna þeirra Hilldar og hans. En eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi fóstbróðir
Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo söguþætti af Illuga Gríðarfóstra.178
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Figure A.16: BL Add. 4859, f.91v
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A.16 Lbs 714 4to
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1700-50 (defective)

1 Kjalnesinga saga

2 Jökuls þáttr Búasonar

3 Illuga saga Gríðarfóstra (13r-14v)

Figure A.17: Lbs 714 4to, f.13r

...gekk skipið mjög, en þá rekur norður í haf. Nú herðir svo á seglið að hélt við1

rifi. Síðan tekur hvert band að slitna, og sjá þeir nú hvergi til landa, en inn rennur á
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bæði borð. Tók nú skipið stórum að leka svo allir menn standa í austri um IX daga.
Síðan binda þeir seglin með sterkum böndum, og fá stór áföll svo liggur við skiptjóni4

og mæðast þá flestir. Nú sjá þeir land fyrir stafni, en það var lukt hömrum. Síðan
rak skipið upp í eina vík, og hélldu þar öllu sínu heilu, skipi og mönnum. Kongsson
sagði þeir skylldu þar byrjar bíða. Voru þá flestir menn hans af erfiði að þrotum7

komnir. Var þeim þá svo kalt að þeim þótti bani sinn víss því einginn var elldur í
skipinu. Þeir fóstbræður báru sig vel, en þó villdu allir ná elldinum. Björn tók þá að
kala af kullda og mælti: “Þú, Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en10

ef þú finnur hann ekki, skal ég ráða yfir höfði þínu, en finnur þú hann, skaltu eiga
gullhring þennan er ég helld á.” Illugi mælti: “Víst skal ég veðja höfði mínu við þig,
Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Reri13

hann nú einnsaman frá skipinu. Hellir stór stóð hinumegin fjarðarins, og réð fyrir
honum tröllkona ein hin mesta, er Gríður hét. Illugi kom að landi, festi bát sínum,
gekk síðan á land upp í hellirinn. Var þá kvölld komið. Hann heyrir það að fast var16

stigið til jarðar, og kom Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni, en hann lést Illugi
heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar, en horinn hékk ofan
fyrir munninn. Skegg mikit hafði hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru19

sem arnarklær, en brýrnar sem bik, augu græn, en ennið helblátt, eyrun féllu um
vangana. Stakkur sá er hún var í tók eigi meir enn á lendar á bak til, en í fyrir á tær.
Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. “Öngvan22

elld fær þú hér,” segir Gríður, “nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta
skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni.” Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk
fram kona svo fríð að Illugi þóttist alldrei slíka fyrr séð hafa og þegar felldi hann25

mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Þá tók Illugi til orða: “Nú mun mál
að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan þvílíkan séð.
Svo er nefið á þér mikit [...] eigi séð meira ferlíki, en þú sjálf svo svört að fagurt28

er gólf hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri litið. Ég hef séð dóttur þína. Fegurðar
ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu flestir segja er ykkur sjá.” “Víst er það
satt,” sagði Gríður, “að ekki viltu hæla mér né mig lofa, en ekki lízt þér svo illa á31

mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng til dóttur minni og
leikir hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu
fara verða,” segir hún, “og þarf eigi lengur brúðkaups að bíða.” Illugi segir svo skuli34

vera. Gengur hann nú að hvílu og kastar klæðunum, en kelling þjónar dóttur sinni,
og er þau koma bæði í eina hvílu, snýst Illugi að meyjunni og gjörir sig blíðan, en
hún gjörir honum öngvan blíðuleik. Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár37

Illuga, snarar um hönd sér, og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá
hún saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði ekki
á sér. Þá mælti Gríður helldur reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson. Þú hugðir40
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að ég mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína. Nei,” segir hún, “þú skalt nú
fá dauða í stað.” Illugi segir: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég
hingað að örlög hafa svo fyrirætlað. Deyr einginn nema einu sinni, og hræðist ég43

ekki ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum í sængina aptur. Snýr hann
sér þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og þá er hann var við hana sem blíðastur,
vefur Gríður hár hans um hönd sér annað sinn og kippir honum fram á stokkinn,46

reiðir saxið að höfði honum og mælti: “Djarfur ert þú að þú skammar dóttur mína og
skaltu fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Þá mælti Gríður
hlæjandi: “Öngvan hef ég fyrri slíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og er nú mál49

að sofa í náðum.” Snýst Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur við hana. Gríður
hleypur nú að sænginni í þriðja sinni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir
sverðið sem hún kunni bráðast. Fór allt sem fyrr, Illugi lá kyrr og hrærði sig hvergi.52

Gríður mælti þá: “Ekki ertu sem aðrir menn því æðar þínar skjálfa ekki. Skaltu nú
þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei launað
þér þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég með þessu55

saxi margan mann myrt því þeir hafa hræðst hans biturleika. XVI menn hef ég með
þessu saxi drepið, og eru slíkt eigi kvennaverk ef í sjálfræði væri. Nú mun ég segja
þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét.58

Drottning hans hét Álfreim. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Hún var að öllu
vel að sér, og er ég sú hin sama Signý og nær ég hafði fengið námsalldur og vizku,
var ég gipt þeim kongi er Eiríkur hét, og féll hann í orrustu í austurvegi. Dóttur61

áttum við saman, er Hilldur hét og var meyja fríðust og er hún hjá þér í sænginni.
Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín. Og vorum við með honum nokkra hríð.
Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir minn þá lítt af. Ég var64

í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Nokkru síðar fékk faðir minn
þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en var þó hið mesta
flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu saman VII dætur, og brá þeim öllum til67

móður sinnar, og urðu þær hinu mestu flagðkonur. Það bar til tíðinda í ríkinu strax
eptir það kongur hafði fengið Grímhilldar að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og
trúðu því allir að Grímhilldur mundi þessu vallda. Tók kongur þá frekt að elldast, og70

þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helldur minna enn hún villdi.
Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri, gaf hún honum þá eitur að
drekka, og fékk hann svo bana og var heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur73

illskaðist þá svo að hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi sín
illu verk gekk hún til skemmu minnar, þar lá ég, og dóttir mín. En er hún kom þar,
mælti hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sælu og sóma setið, en ég skal það af76

þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir
mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. En dóttir þín skal fara með þér, og hver

373



sem hana lítur skal fella mikla ást til hennar. En þú skalt hvern þann myrða er79

þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur eru. Þær skulu
hverja nótt eiga við þig bardaga, og ekki fyrri frelsast af þessum álögum enn þú hittir
þann mann er ekki hræðist þitt hið mikla sax þá er þú reiðir að honum, en með því82

það er ofurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir harmi, en
Hilldur, dóttir mín, tók þá svo til orða: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði
þér álögin og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessi,85

en öðrum heima á kongshöllinni, og skulu þrælar kynda bál á milli fóta þér. Það
bál skal standa nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna, en að ofan frjósa,
og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum þínum,88

skaltu á þeirri sömu stundu ofan í bálið detta og brenna til ösku.’ Grímhilldur tók
þá til máls: ‘Mjög er okkar hjal heimskuligt, og vil ég að hvorki halldist.’ Hilldur
sagði það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan hellir og höfum91

hér dvalist síðan. Er ég sú sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og vil ég nú, Illugi,
gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum þessum.” Nú
að endaðri þessari sögu komu VII skessur í hellirinn með ofurligum skálmum og94

biturligum og sóttu að Gríði alla vega. Illugi hleypur þá upp og tekur sverð sitt og
drepur þær allar og brennir þær allar á björtu báli. Þá mælti Gríður: “Nú hefur þú,
Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði í IX vetur.”97

Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim Illuga og Hilldi til
bátsins og gaf hún honum mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn, og skilldi Signý
þar við þau. Nú rær Illugi með elldinn til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og100

létu sér nú hitna. Þar lá kongsson í mánuð, og gaf honum ekki í burt að sigla. Björn
kendi Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellir og segir Björn að hún
sé hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og villdi hann því eigi trúa. Það103

bar til eina nótt, er menn kongsson lágu á skipum og sváfu, að Björn var horfinn í
burt. Þeir vöknuðu, þeir leituðu Bjarnar um skipið, og sáu hann hékk við siglutréð
og var dauður, en ekki vissu þeir hverju gegndi um líflát hans. En Signý hafði hengt106

hann við siglutréð fyrir það hafði kallað Hilldi tröllkonudóttur. Eptir þetta siglir
Sigurður kongsson burt frá Finnmörk, og gaf honum þá vel byr heim til Danmerkur.
Hann hafði fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á tvær hendur og var nú heima með109

föður sínum um hríð. Illugi var lengi með kongssyni, en þó átti hann stóran búgarð
skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt, þá er hann leiddi til bana.
Lét kongsson þá erfi drekka eptir föður sinn og býður til öllum beztu mönnum er í112

voru ríkinu. Var hann þá til kongs tekinn yfir allt það ríki er faðir hans hafði haft.
Hringur kongur hafði fylkiskongur verið og...
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A.17 ÍB 233 4to
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1726-1800 (defective)

1 Fertrams saga ok Platos

2 Eireks saga víðförla

3 Illuga saga Gríðarfóstra (20r-27v)

4 Hálfdanar saga Brönufóstra

5 Blómstrvalla saga

6 ‘Ferðasaga Jores Pines’

7 Tóka þáttr Tókasonar

8 Sigurðar saga þögla

9 ‘Persakonunga sögur’

...vönd í hendi og barði hann með honum. Var […]. Illugi gekk ekki að síður og1

bar flagð […] langan veg þar til hann kemur að einum […] staðar og keyrir óskepna
þá […] niður við steininn að brotnaði í henni hvort bein, og lét Snúdlund þar líf sitt.
En hann létti […] ferð sinni fyrr enn hann kom heim til móður sinnar. Var […] þá4

úti á slakka, og var Illugi þá helldur ófrýnn. Hilldur mælti: “Hefur nokkuð nýtt
orðið í ferðum […] son minn, eða fannstu pálinn og rekuna þar […] ég vísaði þér til?”
“Svo var það,” segir Illugi. Hún mælti: “Sástu nokkuð stúlku mína, er ég sendi að7

afla mér [...]?” Illugi mælti: “Varla má svo að kveða, móðir, að […] svo. Svo sem hún
tók á öllum, enda stöfum […] Varla hygg ég verra stúlku til vera. Hún reið mér og
flengdi mér. En ég þoldi henni það eigi svo að ég banaði henni með því móti að ég10

braut í henni hrygginn á einum stórum steini.” Ef að þér […] að vísa það. Hún kvað
hann vera mega […] og sjá það að hann hentugur væri að […] við læga. “Skaltu þjóna
Sigurði kongssyni […] hjá honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga og gladdist við,13

gengur síðan inn með móður sinni og svaf af um nóttina. Að morgni gekk hann
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til kongshallar og kvaddi áður föður og móður. Kongur var þá til borða genginn.
Hann gekk fyrir kong og kvaddi hann. Kongur tók vel kveðju hans. En er Sigurður16

sér Illuga, fagnar hann honum vel og biður hjá sér að sitja. Illugi gjörir svo og fór svo
fram nokkra daga að Sigurður […] heima hjá föður sínum, og var Illugi með honum.
Nú líður þar til skip Sigurðar búin eru, og var það […] að Björn og Illugi skylldu19

báðir fara. Tekur Sigurður orlof af föður sínum og sigla burt úr landi og súður
til Orkneyja og svo til Skotlands og gjöra í hvorutveggjum stöðunum miklar árásir,
vinna jafnan sigur og fá ofurfjár. Lágu þeir […] þar til bardaga að þeir bæru eigi æðra22

hlut […] voru þeir allir við þá hræddir. Að hausti […] rekur þá á mikinn storm svo
[…] og rekur norður í haf. Herðir nú svo […] band tók að slitna. En þeir sjá hvergi til
landa. […] tók til að ólgast og gjörðist svo stór að inn gekk á bæði borð. Svo hraustir25

menn voru á því skipi að einginn talaði æðruorð. Tekur skipið nú ákafliga að leka
svo […] standa í austri VIII dægur. Og rekur nú langt norður í haf og fyrir vík þá
er Gandvík heitir. Þeir herða nú seglið sterkum böndum og fá stór áföll. Og sjá nú28

eigi […] fyrir enn skipið muni þá og þá fara í spán. Flestir […] þá og yfirkomnir.
Því næst sjá þeir land fyrir […] var allt björgum lukt. Skipið dreif af […] upp í eina
vík, því við ekkert ráð ráðið. Og […] þeir heilu bæði skipi og mönnum. Kongsson31

segir þeir skuli bíða […]. Voru þá flestir hans menn að þrotum komnir af erfiði og
þreytu, nú þó einkanligast af kullda því […] eigi annað sinn enn bráðan bana. Þeir
villdi ná sér […] gátu eigi. Björn tók mjög að kala […]” Illugi, skalt róa yfir fjörð34

þennan […] eigi elld, þá skal ég hafa ráð yfir höfði […] En náir þú honum, skaltu fá
hring þann […] á hendi.” Illugi mælti: “Víst vil ég eigi veðja […] mínu við þig, Björn,
en gjarnan skal ég að elldi leita, ef mönnum vorum kynni gagn að verða.” Rær hann37

nú einn frá þeim. Hellir nokkur stóð hinumegin fjarðarins. Þar réð fyrir tröllkona
sú, er Gríður hét. Hún var hið mesta óvætti. Illugi rær nú að landi og festir bátinn,
gengur á land upp, finnur […] og gengur hann í hann. Var þá kvölld komið. Hann40

[…] þá að hart er til jarðar stigið og því […] Gríður inn. Fréttaði hún að nafni […],
en hann kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hríð […] úr nösum hennar, og hékk
horinn ofan […] á henni. Hún hafði skegg og sköllótt […] hendur hennar voru á að43

sjá sem arnarklær, báðar […] hafði hún brennda. Stakkur sá að hún var […] lengra
enn á lendar á bakið, en á tær […]. Augu hennar voru græn, en enni hennar blátt, og
[…] stór og náðu víða. Illugi segist vilja sækja elld til hennar. Gríður mælti: “Öngvan46

elld fær þú […] þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta, þá skaltu sofa hjá dóttur
minni í nótt. En ef þú vilt eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til bana.”
Illugi segist til þess reyna mundi. Eptir það gekk fram ein kona. Hún var svo fríð49

að Illugi þóttist eigi slíka séð hafa og er hann sá hana […] ástarhug til hennar. Hún
var hljóð og fáorð. Illugi tók þá til máls og mælti: “Þér mun mál þykja […] heyra
sannyrðin. Hellir þinn er bæði breiður og hár, og hef ég eigi séð stærra né sterkara52
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[…]. Þú ert sjálf svo svört að fagurt er gólfið […] þér því öngva hef ég séð ambáttligri
helldur enn þig. Og víst er hið þriðja að […] dóttur þinnar og þín hef ég séð mestan
[…] því það munu flestir mæla að hún sé miklu […] enn þú, er ykkur líta.” Gríður55

mælti […] “lofa mig né hæla. En ekki lízt þér svo illa á mig sem þú […] og leik þú þar
við dóttur mína sem þér lystir því þér lízt betur á hana. Nú mun skjótt að öllu fara,”
mælti Gríður, “og þarftu ekki langar lýsingar við að hafa.” […] kvað svo vera skylldi,58

gengur að hvílunni og kastar klæðum. En kelling þjónaði dóttur sinni, og […] þau
voru bæði komin í eina hvílu. Snýst Illugi svo til að sinni unnusta, gjörir sig allblíðan
[…] gefur öngva gleði af sér. Í því þrífur Gríður í hönd á Illuga og kippir höfðinu61

fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún björtu og […] og reiddi að höfði honum, en
hann lá kyrr og […] ekki. Þá mælti Gríður reiðugliga: “Heyr þú, vondur […] Hvert
kanntu eigi að hræðast? Hugðir […] að ég mundi þola að þú blygðaðir dóttur mína?64

[…] skalt þú nú í stað dauðann bíða.” Illugi mælti: “[…] hefur hjarta minn hrætt orðið,
og því fór ég í hellir þinn að forlögin hafa svo fyrirséð. Þar deyr einginn optar enn
einu sinni, og því er ég eigi hræddur við ógnanir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður67

honum aptur í rúmið. Snerist þá Illugi sem skjótast að dóttur hennar og lætur nú
helldur gríðarliga faðmandi hana að sér með mikilli blíðu, og er nú helldur enn eigi
glaður. En í því grípur Gríður nú í hárið á honum, vefur því um hönd sér og rykkir70

honum fram á stokkinn og reiðir saxið hátt að höfði […] svo mælandi. “Djarfur ert
þú og skaltu nú […] í stað dauðann hljóta.” Illugi kvaðst eigi hræða dauða sinn. Hún
mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef […] fyrir hitt að eigi hafi hræðst dauða sinn nema73

[…] far nú til svefns, og sof vænt og vel!” Snýst Illugi nú vakurliga að sinni brúði
[…] hver fjöðrinn sem á honum er og er nú hvað […] við brúði sína svo hann risi á
skeklana […] við dauð brandinn. Sér Gríður nú að […] alvara og muni eigi betra að76

hindra hann seinna því nú var hann hinn ólmasti. Hleypur hún því að sænginni
og þrífur í hárið á honum rykkjandi honum fram á stokkinn, reiðir saxið og var nú
ófrýnnasta að líta. En allt fór sem fyrr að hann kvaðst eigi hræðast dauða sinn.79

Gríður mælti: “Þú, Illugi, ert engum manni líkur. Þínar æðar titra eigi, og einginn
lima þína skelfur, og víst er það að þú kant eigi að hræðast. Skaltu nú þiggja líf af
mér og þar með gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þér þó alldrei82

launað sem makligt er því þú hefur komið mér úr miklum og nauðafullum álögum
því […] margs manns bani en […] kvennaverk að bana mönnum. Hef ég XIII vask
[…] sverði þessu drepið því allir þeir hræddust […] þegar það geir yfir höfði þeim […]85

mun ég nú segja þér æfisögu mína meðan […] og mun þér gaman að þykja. Kongur
sá réð fyrir Álfheimum, sá er Áli hét. Hann átti þá drottning er Álfbrún hét. Þau
áttu dóttur eina, er Signý hét. Hún þótti í öllu vel að sér. Þegar Signý hafði alldur88

til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur er nefndur. Hann féll í vesturvíking […]
áttum eina dóttur þá er Hilldur […] og var hún meyja fríðust. Fór ég svo heims […]
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föður míns með dóttur mína. Drottning […] tók sótt er hana leiddi til bana. Kongur91

barst sér lítt. En ég syrgði mjög móður mína og […] minn Eiríkur. Eptir þetta gipti
kongur […] þeirri er Grímhilldur hét. Hún var […] sýndum ýtra fríð mjög, en í raun
og […] hún hið mesta flagð svo að á henni sem […] rættast hið fornkveðna: í fögru94

[…] sjást. Þau gátu (eða svo áttu þau að […]) að þau gætu VII dætur, og brá þeim
öllum til […] og urðu hinar mestu flagðkonur. Við komu Grímhilldar brá svo við
í ríkinu að maður hvarf hverja nótt, og var það eigi að verja að margir gjörðu sér í97

grunn að Grímhilldur því vallda mundi. Kongur tók mjög að elldast og geðjuðusk
því Grímhilldi […] hvílubrögð hans og þótti helldur […] áður. Setur hún svo því í
sinni að svíkja […] en fá sér annan yngra hvílukompánn […] henni betur passaði og100

líflegri væri í […] (því lundað hefur eigi viljað ónýta til […] hjónabandsins, hvað vel
sem hún hefur […] hinn annan hjónabandsins til II gang). Hún gaf því föður mínum
nú eiturdrykk svo hann dó þar með að skömmu bragði. Var […] heygður að fornum103

síð hjá sinni fyrra drottningu. Þegar sú vonskufulla Grímhilldur hafði vélræði þessu
framkomið, gjörðist hún nú óvægara og illskaðist svo mjög að hún eyddi ríkið bæði
af mönnum og fénaði. Eptir þessi illverki Grímhilldar […] til þessarar skemmu er106

við mæðgur í sátum […] er hún kom þar, mælti hún svo við mér: ‘Þú, Signý, hefur
lengi í sælu setið en ég skal það allt af þér taka. Því ég legg það nú á þig að þú
hverfir í hellir einn og verðir þar […] tröllkona og kallist Gríður. Dóttir þín […] fara109

með þér, og hver sem hana lítur skal fella […] en þú skalt hvern þann drepa er þú
sér […] hjá henni með þeim mikla sverði fyrir hverju skulu allir hræddir verða. Þær
þínar VII hálfsystur, hverjar þú er átt, skulu hverja nótt við þig stríð heyja og þig112

ónáða, höggva þér og særa, þó skaltu alldrei fyrir þessi lifið láta og alldrei helldur
frelsast úr þessum álögum fyrr enn þú hittir þann mann er alldrei kann að hræðast
fyrir þínu ógurliga saxi, hversu sem þú ógurliga reiðir það að höfði honum. En með115

því það mun ógnarligt sýnast, þá mun sá maður ekki finnast.’ Ég mátti ekki mæla
fyrir harmi né grát. En Hilldur mælti þá og kvaðst: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að
ég gæti launað […] álögur þínar og því mæli ég um að þú standir […] kletta snöf með118

sínum fæti hvorumegin og skulu […] þar undir þér kynda, svo þú stiknir að undan
en […] svo að þér sé ætíð bani búinn og alldrei […] ró nótt né dag, þó skaltu alldrei að
[…] En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skalt þú ofan í bálið detta og121

þar brenna til kalldra kola.’ Grímhilldur mælti og tók til orða: ‘Mjög heimskuligt er
sluttað okkar tal og vil ég að hvorki halldist.’ Hurfum við svo með flugligum hætti
út yfir hafið. Nú erum […] orðnar við álög þessu. En hér Hilldur, dóttir mín, og gifti124

ég þér hana, og skulu það þín læknislaun til þessa að þú frelsaðir mig frá löngum
og þungum álögum.” En þegar hún hafði lýkt að þessa ræðu, komu VII skessur
í hellirinn með biturligum skálmum og höggva bæði […] og títt til hennar. Hilldur127

varð her við ákafliga hrædd. En Illugi spratt upp og veitti Gríði dugnað og höggur til
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þessara með vaskligum aðgöngum og léttir eigi fyrr enn hann […] þær allar drepið og
brenndi þær síðan á björtu […]. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, einninn frelst130

mér frá […] þessara. Og hef ég mátt sæta árásum slíkum af þessum í XX vetur.”
Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta fylgir Gríður þeim Illuga og […]
til bátsins og gaf þeim mikit gull, silfur og […] hann með sér elldinn. Skilldist Gríður133

þar við þau og bað […] allra heilla og fór að vitja sinnar gömlu stjúpu. Var hún þá
að […] í elldunum, en þrælarnir að herða bálið alla vega að henni. Beiddi hún Gríði
þá miskunnar. En Gríður […] því öngvan gaum gefa og bað þá að auka bálið […]136

þeir voru fýsir til þess, og lauk Grímhilldur þar sínu […] og skemmdarfullu lífi. En
af Illuga er þess að segja að hann rær aptur til skipsins. Verða menn honum fegnir
útan Björn einn, er villdi hann feigan og hvatti hann því til þessarar seiðar. Hann139

kvað Hilldi því öll að hafa að hann hafði sótt elldinn og hana í hellirinn og kvað hana
vera hið mesta tröll. Illugi bað Björn þegja og kvað hann það ljúga. Þeir lágu þar
mánuð. Eina nótt bar það til tíðinda (þá átti herra Björn að hallda vakt) að hann142

var horfinn um morguninn, er menn vöknuðu. Fóru menn þá að hyggja að honum
[…], þá lítið upp í mastrið og fundu hann hangandi […] við siglutréð og undruðust
hverju gegna mundi […] líflát Bjarnar. En Gríður hafði hengt Björn […] hann kallaði145

Hilldi tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður […] Finnmerkur, gaf honum vel byr, og
kom svo loks […] Danmerkur. Hafði hann þá fengið ofurfjár og gaf gull á tvær
hendur. Og var hann nú heima hjá föður sínum. Illugi var oftast hjá kongssyni, en148

þó átti hann stóran búgarð skamt frá kongshöll. Litlu síðar tók Hringur […] sótt,
þá hann leiddi til bana. Sigurður lét drekka erfi eptir föður sinn og bauð til þeim
uppustu í landinu. Var þá Sigurður til kongs tekinn yfir ríki það er faðir hans átt151

hafði. (En þó var eigi allt Danmerkur ríki.) En Hringur hafði verið fylkiskongur og
réð Skáney. Signý kemur til Danmerkur, og tóku þau Hilldur vel við henni. Segir
Illugi þá kongi öll deili á henni. Beiddi Sigurður kongur hennar sér til handa. Signý154

kvað Illugi skylldi vera sinn giptingarmaður. Kongur leggur þetta mál fram fyrir
Illuga og með samþykki hans og hennar giptist Sigurður kongur Signýju drottningu.
Voru samfarir þeirra góðar og áttu mörg börn, þó hún […] væri. Urðu börn þau öll157

mikilsháttar menn. Þau Illugi og Hilldur unntust […] vel og lengi. Og hefur eigi
verið getið barna […]. Illugi lifði þeirra hjóna lengur. […] hann þá eigi geð sitt að
staðalldri í Danmörku […] og varð þá Illugi þessi þar eptir fóstbræðra […] Ásmundar.160

Og lukum vér svo sögunni af Illuga hinum hugprúða.
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A.18 BL Add. 24969
British Library, London, United Kingdom
Iceland, 1730-35

1. Völsunga saga

2. Ragnars saga loðbrókar

3. Breta sögur

4. ‘Um þann sterka Aristomenem’

5. ‘Reisubók Fridrics Bollinchs’

6. Bærings saga

7. Ambrosius saga ok Rosamundu

8. Rémundar saga ok Melissínu

9. Hrings saga ok Skjaldar

10. Drauma-Jóns saga

11. Hákonar þáttr Hárekssonar

12. Úlfars saga sterka (ok Önundar fagra)

13. Illuga saga Gríðarfóstra (91r-93r)

14. Elis saga ok Rósamundu

15. Bárðar saga Snæfellsáss

16. Hjálmþérs saga ok Ölvers

17. Hálfdanar saga Eysteinssonar

18. ‘Tímaríma’

19. Alexanders saga
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20. Þiðreks saga

21. ‘Um þá sjö heims undurverk’

22. Fortunatus saga

23. Eyrbyggja saga

24. ‘Um þann nafnfræga og sterka Herculem’

25. Ásmundar saga Víkings

26. Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

27. Egils saga Skallagrímssonar

Saga af Illuga Gríðarfóstra. Kongur sá réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu, er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við4

henni átti hann einn son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur og bezt
að íþróttum búinn, blíður vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið.
Hann átti garðshorn skammt frá kongsríki. Hann átti þá kellingu er Hilldur hét.7

Þau áttu son, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla leika. Faðir
hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan
leik saman. Átti kongsson og marga aðra leiksveina. Bar Illugi langt af þeim. Kom10

svo um síðir og kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars
hefna ef með vopnum væri vegnir. Var nú kyrt um um* hríð. Björn hét ráðgjafi
kongs. Honum var allt illa gefið. Hann var lyginn og lymskur og hinn mesti kappi13

og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils metinn af kongi. Björn
öfundaði það að Illugi var svo kær kongssyni og rægði hann við þá feðga, sagði hann
ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á og trúði ekki. Og gengur svo um nokkra vetur16

að Sigurður er heima með föður sínum. Einn tíma bað Sigurður föður sinn um skip
og menn og segist vilja úr landi hallda að afla sér frama og frægðar. Kongur sagði
það til reiðu að mánaðarfresti, “og vil ég að Björn ráðgjafi minn fari með þér, en19

Illugi sé heima.” Kongsson segir: “Að vísu vil ég Illugi fari.” Kongur segir að Björn
skylldi fylgja honum því hann væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem
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sér. Skilldu þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og Hilldar og22

segir henni tal þeirra kongs. Hún segir son sinn ungan vera og ekki í hernað færan
því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér ef Björn bregður honum því að hann þori
ekki að berjast með þeim í orrustu.” Og lýkur Hilldur svo máli sínu. En kongsson25

snýr heim til hallar. Ambátt sú var með Hilldi er Saumlöð hét. Hún var mjög
fjölkunnug. Hún hafði margan mann illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga
og biður sækja pál í sel nokkuð er Sviði hafði eptir skilið. Það var síðdags er Illugi fer28

til seljanna, fann hann pálinn og sem hann fór frá selinu, var orðið dimmt af nótt.
Og sem hann var skammt farinn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir
komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Þetta31

var Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður og bar flagð þetta langan veg þar til hann
kom að einum stórum steini og keyrði [...] steininn svo hart að hryggurinn gekk í
sundur, og lét hún svo líf sitt. En hann létti eigi fyrr ferð sinni enn hann kom heim34

og var hann þá helldur reiðinn, en Hilldur, móðir hans, var mjög blíð. Hún segir:
“Hefur nokkur nýtíðinda gjörst í ferð þinni, son minn? Fannstu pálinn er ég bað
þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína, er ég37

sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi segir: “Varla ætla ég verri stúlka finnist því hún
reið mér, en ég bannaði henni það með því móti að ég braut í henni hrygginn við
stein.” Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sigurði40

kongssyni og fylgir honum í víkingar.” Hann játar því blíðliga og varð glaður við.
Að morgni bjóst Illugi til kongshallar. Þá sat kongur að drykkjuborðum. Hann
gengur fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur því vel, en er Sigurður sér hann,43

fagnar hann honum einninn og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir svo. Og líða svo
nú fram nokkrir dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hallda þeir frá landi, og voru
þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni. Sigldu síðan til Orkneyja og Skotlands46

og gjörðu á hvorutveggja landinu margar upprásir og unnu mikinn sigur á Skotum
og fá ofurfjár. Hvergi herja þeir þar að að þeir höfðu eigi sigur. Var allt fólk við
þá hrætt. Um haustið vill Sigurður heim hallda. Rekur þá á storm mikinn. Rekur49

þá norður í haf. Nú herðir svo á seglið að hélt við rif. Síðan tekur hvert band að
slitna, og sjá þeir nú hvergi til lands, en inn rennur á bæði borð, og tekur skip nú að
leka svo allir menn standa í austri í VIII daga. Síðan binda þeir seglin með sterkum52

böndum, fá nú stór áföll svo lá við skipbroti. Mæddust þá flestir. Sjá þeir land
fyrir stafni. Það var líkt hömrum. Síðan rann skipið upp í eina vík. Þeir hélldu
heilu skipi sínu og mönnum. Kongsson sagði að þeir skylldu þar byrjar bíða. Þá55

voru menn hans flestir að þrotum komnir af erfiði. Þeim var nú orðið svo kalt að
þeim þótti dauð sinn víss því þeir höfðu öngvan elld í skipinu. Þeir fóstbræður báru
sig vel, þó villdu þeir allir elldi ná og fengu eigi neinn til. Björn mælti til Illugi því58

hann tók að kala að kullda og mælti: “Þú skalt róa yfir um fjörð þennan og leita
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að elldi og ef þú finnur eigi, skal ég ráða höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu
ég ráða höfði þínu, eiga gullhring þennan.” “Víst skal ég veðja höfði mínu við þig,”61

mælti Illugi, “en gjarnan skal ég að elldinum leita ef mönnum kunni að gagni koma.”
Reri hann nú einnsaman frá þeim. Hellir var stór öðrumegin fjarðarins. Réð fyrir
honum tröllkelling hin mesta, er Gríður hét. Illugi kemur að landi og festir bát sinn,64

gengur síðan á land upp og fer í hellirinn. Var þá kvölld komið. Heyrir hann stigið
til jarðar. Sér hann hvar tröllkelling kemur. Hún spyr hann að nafni. Hann kvaðst
Illugi heita. Honum [...] úr augum hennar. Horinn hékk ofan í munninn. Hún67

hafði skegg mikit og kollhettu. Hendur hennar voru sem arnarklær, brýrnar sem
bik, augun græn, ennið helblátt. Sá stakkur sem hún var í tók eigi nema á lendar.
En Illugi villdi hana eigi fríða kalla. Hann kvaðst vilja sækja elld til hennar. Gríður70

segir: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta
skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þiggja ég þennan kost, þá
hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs. Illugi kvaðst vilja þetta. Eptir þetta gengur fram73

ein kona svo fríð að Illugi þykist öngva fríðari séð hafa og þegar felldi hann mikla
ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að
mæla sannyrðin. Hellir þinn er hár og breiður að ekki hef ég þvílíkan séð. Og svo76

er nefið á þér mikit að ég hef eigi séð meira ferlíki, þú sjálf svo svört að fagurt er
gólf hjá þér, og öngva ámáttligri hef ég litið. Og og* ykkar mismun hef ég mestan
séð. Og svo munu allir segja þá ykkur sjá.” Gríður mælir: “Víst er það að þú vilt79

eigi hæla mér né mig lofa, en eigi lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir
mér ráð að þú farir í sæng með dóttur minni og leikir þar hvað þig lystir fyrst þér
lízt betur á hana enn mig.” Illugi segir svo vera skylldi. Var nú ekki eptir lýsingum82

leitað. Gengur hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni
til sængar. Snýst Illugi nú að henni og gjörði sig blíðan við hana, en hún svaraði
honum öngvan blíðuleik. Gengu nú Gríður að sænginni og þrífur í hár honum og85

snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún
saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði ekki á sér.
Gríður mælti þá reiðuglig: “Heyr þú, vondur herjansson. Hugðir þú að ég mundi88

þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún. Illugi mælti: “Mitt hjarta
hefur alldrei hrætt verið. Því fór ég hingað að örlög hafa svo fyrirætlað. En einginn
deyr nema einu sinni, og hræðist ég eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður91

saxinu. En Illugi snýr aptur að brúði og var þá allglaður. Og þá er hann var sem
blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum fram og
reiðir sax að höfði honum. “Djarfur ertu,” segir hún, “að þú skammar dóttur mína94

og skaltu fá dauða í stað.” Illugi segir: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Hún mælti
þá hlæjandi: “Öngvan hef ég þvílíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og er nú mál
að sofa, og sof í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er nú blíðastur við hana.97
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Gríður hleypur nú að sænginni og kippir honum fram á stokkinn, reiðir saxið svo
hátt sem hún mátti sem hæst. Fór nú allt sem fyrr. Illugi lá kyrr og hreyfði sig eigi.
Gríður mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skjálfa hvergi, og skaltu100

þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Alldrei fæ ég þér
launað þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr álögum. Hef ég með þessum
hætti margan mann myrt fyrir það þeir hafa hræðst mig og biturliga sax. XV menn103

hef ég með þessu saxi og höfðum við það eigi gjörst ef sjálfráðar væri. Nú vil ég segja
þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli
hét. Hann átti dóttur er Signý hét, en drottning hans hét Álfrún. Signý var að öllu106

vel að sér, og er ég sú hin sama. Og nær hún hafði fengið námsalldur og vizku, var
hún gipt þeim manni, kongi, er Eiríkur hét. Féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur
áttu þau er Hilldur hét. Hún var og meyja fríðust og er hún hjá þér í sænginni. Fór109

ég þá til föður míns, og dóttir mín, og vorum með honum. Móðir mín tók þá sótt
og andaðist. Faðir minn barst þá lítt af. Var ég í skemmu og hafði ég mikla sorg
eptir móður mína. Faðir minn fékk þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún112

var fögur að sjá, en var þó hið mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu
VII dætur og bar þeim öllum til móður sinnar. Urðu þær hinar mestu flagðkonur.
Það bar til eptir það kongur hafði eignast Grímhilldar að maður hvarf fimmtu hverja115

nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongur þá að elldast,
og þótti drottningu lítið verða af hjáhvílum hans því hana sótti mikil ergi. Hugsaði
hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri, og fékk honum eitur að drekka, og118

fékk hann af því bana og var heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist
nú svo hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fénaði. Eptir þessi sín illskuverk,
gekk hún til skemmu minnar. En er hún kom þar, mælir hún svo: ‘Þú, Signý, hefur121

hér legið í sæmd og sælu, en ég skal það allt af þér taka. Þar með legg ég það á þig að
þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir mesta flagðkona. Þú skalt Gríður nefnast.
Dóttir þín skal fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást.124

Þú skalt hvern myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur VII systur, hverjar mínar
dætur eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í
sundur höggva, en þó skaltu alldrei dáið geta og alldrei fyrr frelsast út af þessum127

álögum enn þú hittir þann mann er hræðist þitt ógnarliga sax þá er þú reiðir það að
honum. En fyrir því að þeim mun það ofurligt finnast, þá mun sá einginn finnast.’
Og mátti ég þá ekki mæla fyrir harmi. Hilldur mælir þá: ‘Það villda ég að ég gæti130

launað þér álögin. Og það mæli um við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu
þessari, en öðrum heim á kongshöll. Þrælar skulu kynda bál á milli fóta þér, og þar
skaltu standa bæði daga og nætur. Öll skaltu af elldi brenna ofan, en neðan frjósa, og133

alldrei finna ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu á þeirri
stundu detta ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt
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er okkar hjal, og vil ég halldist hvorki.’ Hilldur segir það yrði standa. Hurfum við136

mæðgur hingað í þennan hellir. Og er ég sú sama Signý, en Hilldur mín dóttir. Vil
ég nú gipta þig dóttur minni og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum
þessum.” Nú að endaðri sögunni Gríðar komu í hellirinn VII flögð með biturligum139

skálmum og sóttu að Gríði í ákafa. Illugi hleypur þá upp og tekur saxið og drepur
þær allar og brennir síðan á báli björtu. Gríður mælti: “Nú hefur þú frelst okkur
mæðgur. Hef ég átt í þessu stríði XI vetur.” Gríður fylgir þar Illuga til bátsins og142

gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn. Skilldi Signý þar við þá. Illugi
rær til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir sem þeir nú hitna. Mánuð lá kongsson
þar og gaf honum alldrei burt. Kendi Björn það veður Hilldi, kvað Illuga hafa sótt145

hana í hellir og segir Björn að hún sé mesta tröllkona. Signý bað Björn þegja og eigi
villdi hann því trúa. Eina nótt, þá er menn kongssonar sváfu, en er þeir vakna sjá
þeir að Björn er horfinn og leituðu hans þegar og sáu hvar hann hékk við siglutréð.148

Þeir vissu eigi hverju gegndi um líflát hans. Signý hafði hengt hann því hann hafði
kallað dóttur hennar tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og gaf
þeim vel byr til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á tvær151

hendur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var lengi með Sigurði, en þó
átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
er hann leiddi til bana. Lét svo drekka erfi eptir föður sinn. Var hann þá til kongs154

tekinn í því ríki. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði
ráðið fyrir Skáney. Signý kemur þá til Danmerkur, og tók Sigurður vel við henni,
og dóttir hennar. Illugi sagði mönnum sínum deili á henni. Sigurður bað hennar157

sér til handa. Signý sagði Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál við Illuga, og gipti
hann honum Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg
börn, og urðu öll mikilsháttar menn. Lifðu þau mjög lengi. Illugi lifði lengur. Eigi160

er getið barna þeirra Hilldar og hans. Eptir dauða Hilldar varð Illugi fóstbróðir
Ásmundar Gnoðar. Og lukum vér þar sögu Illuga Gríðarfóstra.

l.59: ‘mælti’ is reproduced here, probably due to scribal error. l.61: the same is the case here. l.72:
the ‘ég’ appears to be an erroneous addition. l.104: the verb (‘myrt’) is missing from this sentence.
l.128: a negative particle is missing. Presumably it should be a man who is not afraid who will break
the curse.
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Figure A.19: BL Add. 24969, f.91r
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A.19 Rask 35
Den Arnamagnæanske Samling, Copenhagen, Denmark
Iceland, 1743-45

1 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

2 Illuga saga Gríðarfóstra (25r-32r)

3 Hálfdanar þáttr svarta ok Haralds hárfagra

4 Victors saga ok Blávus

5 Jarlmanns saga ok Hermanns

6 Úlfs saga Uggasonar (ok Arius)

7 Þorsteins þáttr bæjarmagns

8 Bærings saga

9 Fertrams saga ok Platos

10 Göngu-Hrólfs saga

11 Drauma-Jóns saga

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Kongur sá réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét, allra kvenna fríðust. Við henni átti4

hann son einn, er Sigurður nefnist. Hann var manna fríðastur sýnum og bezt að
íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði hefur kall
heitið. Hann átti byggð skammt frá kongshöll. Hilldur nefndist kona hans. Þau7

áttu son saman, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla leika.
Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Þessi Sigurður kongsson og Illugi
lögðu jafnan leika saman. Marga átti kongsson aðra leiksveina. Bar Illugi þó langt10

af þeim. Hvað sem reyna þurfti vann hann jafnan sigur af þeim. Kom svo um
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síðir að kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag. Skylldi hvor annars hefna ef með
vopnum væri vegnir. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var13

flest illt gefið. Hann var bæði lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn
mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils metinn af
kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði hann16

mjög við þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði ekki.
Og fór svo fram um nokkra vetur að Sigurður var heima með föður sínum. Einn
tíma bað Sigurður föður sinn fá sér skip og menn, kvaðst vilja fara úr landi að afla19

sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi til reiðu að mánaðarfresti, ”og vil ég að
Björn ráðgjafi fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar: ”Að vísu ætla ég
að Illugi skylldi fara.” Kongur kvað Björn fara skylldi með honum því hann væri22

hinn mesti kappi og mundi honum trúr vera sem sér, og skilldu þeir nú talið um
sinn. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir þeim Hilldi tal þeirra kongs.
Hún segir son sinn ungan að vera í herförum og ekki í hernað færan því hann væri25

ungur og óreyndur. ”Mislíkar mér mjög að Björn bregður honum því að hann þori
ekki að berjast í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En kongsson snýr heim til
hallar og er helldur hljóður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var mjög28

fjölkunnug og mesta seiðkona og hafði margan mann illa leikið. Þess er getið að
Hilldur kom að máli við Illuga og bað hann að sækja pál í sel sitt er Sviði hafði eptir
skilið. Hann játar því. Það var síðdags. Hann kom til selsins og fann þar pálinn,31

og var þá dimmt af nótt, og fer hann þó frá selinu. En þá er hann var skammt
kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu fram á bringuna, en
Illugi kiknaði ekki að helldur. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga34

með. En það var Saumlöð. Illugi gengur ekki að síður þar til hann kemur að einum
steini stórum, berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði nú flagðið niður við
steininn svo hart að hryggurinn brotnaði í sundur, og lét hún þar líf sitt. En Illugi37

létti eigi fyrr ferð sinni enn hann kom heim og var þá helldur ófrýnn. En móðir
hans var mjög blíð og mælti: ”Hafa nokkrar nýlendur gjörst í ferð þinni, son minn,
eða fannstu pál okkar, sem ég bað þig að sækja?” ”Já,” segir Illugi. Hilldur mælti:40

”Sástu stúlku mína, er ég bað að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: ”Varla ætla ég
verri stúlka finnist því hún reið mér, en ég bannaði henni það með því móti að ég
braut í henni hrygginn við einn stein.” Hilldur kvað hann þá mega vera í sendiför43

þessari, ”og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víking.” Hann
játar því glaðliga og gekk síðan til hvílldar. En að morgni kveður Illugi föður og
móður og býst til kongshallar og kemur síðan er kongur sat yfir drykkjuborðum.46

Hann gengur fyrir kong og kveður hann vel. Kongur tók honum blíðliga og biður
hann sitja hjá sínu liði. En er Sigurður kongsson sér hann, fagnar hann honum
forkunnar vel og býður honum sitja hjá sér. Illugi gjörði svo. Líða nú nokkrir dagar49
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þar til skip Sigurðar er búið. Hallda þeir þá frá landi, og voru þeir báðir Illugi og
Björn með kongssyni. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands og gjöra á hvorutveggja
löndunum stórar upprásir, unnu mikinn sigur, og fengu ofurfjár. Hvergi herjuðu52

þeir þar að þeir höfðu ekki sigur, og var allt fólk hrætt við þá. En um haustið vill
Sigurður hallda heim. Rak þá á storm mikinn, og gekk skipið mjög, en þá rekur
norður í haf. Nú herðir svo á seglið að það hélt við rif. Síðan tekur hvert band að55

slitna, og sjá nú hvergi til landa, en inn rennur á bæði borð. Tók nú skipið stórum að
leka svo allir menn standa í austri um IX daga. Síðan binda þeir seglin með sterkum
böndum og fá stór áföll svo liggur við skiptjóni og mæðast þá flestir. Nú sjá þeir58

land fyrir stafni, en það var lukt hömrum. Síðan rak þá upp í eina vík og hélldu þeir
öllu heilu, skipi og mönnum. Kongsson segir þeir skylldu þar byrjar bíða. Voru
þá flestir menn hans menn* af erfiði að þrotum komnir. Var þeim þá svo kalt að61

þeim þótti bani sinn víss því einginn elldur var í skipinu. Þeir fóstbræður báru sig
vel, en þó villdu allir ná elldinum. Björn tók þá að kala af kullda og mælti: ”Þú,
Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en ef þú finnur hann ekki,64

skal ég ráða yfir höfði þínu, en finnur þú hann, skaltu eiga gullhring þann er ég
helld á.” Illugi mælti: ”Víst skal ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal
ég að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Reri hann nú einnsaman frá67

skipinu. Hellir stór stóð hinumegin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona sú er
Gríður hét. Illugi kom að landi, festi bát sínum og gekk á land. Síðan gengur hann
að þessum stóra hellir og inn í hann. Var þá kvölld komið. Hann heyrir það að fast70

var stigið til jarðar úti, og kom Gríður þá heim. Hún fréttir hann að nafni, en hann
kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hagl stæði úr vitum hennar, en horinn hékk
ofan fyrir munninn. Skegg mikit hafði hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar73

voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik, augun græn, en ennið blátt. En eyrun féllu
um vangana. Stakkur sá sem hún var í tók ekki nema á lendar á baki, en í fyrir á tær.
Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. ”Öngvan elld76

fær þú hér,” segir Gríður, ”nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt,
þá skaltu liggja hjá dóttur minni.” Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk fram kona
svo fríð að Illugi þóttist öngva slíka séð hafa fyrr. Þegar felldi hann mikla ást til79

hennar. En hún var mjög hljóð og fámálug. Þá tók Illugi til orða: ”Nú mun mál
að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo stór og breiður að ég hef öngvan þvílíkan
séð. Svo er og líka nefið á þér mikit og ljótt að ég hef ekki séð þvílíkt ferlíki, en þú82

sjálf svo svört að fagurt er gólf hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri litið. Ég hef séð
dóttur þína. Fegurðar ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu flestir segja sem
ykkur sjá.” ”Víst er það satt,” segir Gríður, ”að ekki viltu hæla mér né mig lofa, en85

ekki lízt þér þó illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng
til dóttur minnar og leikir hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Nú
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mun skjótt að öllu fara verða, og þarf eigi lengur brúðkaups að bíða.” Illugi segir svo88

skuli vera. Gengur hann nú að hvílu og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur
sinni. Og nú sem þau koma bæði í eina hvílu, snýst Illugi að meyjunni og gjörir
sig blíðan, en hún gjörir honum öngvan blíðuleik. Nú gengur Gríður að sænginni91

og þrífur í hár Illuga og snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en
annarri hendi brá hún saxi mjög bitru og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og
hreyfði ekki á sér. Þá mælti Gríður: ”Heyr þú, vondur herjansson. Þú hugðir að ég94

mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún, ”þú skalt nú fá dauða
í stað.” Illugi segir: ”Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég hingað að
örlög hafa svo fyrirætlað. Deyr einginn nema einu sinni, og hræðist ég ekki ógnir97

þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í sængina. Snýr hann sér þá aptur
að brúði sinni og var þá allglaður. Og þá er hann var við hana sem blíðastur, vefur
Gríður hár hans um hönd sér í annað sinn mjög reiðugliga og kippir honum fram100

á stokkinn, reiðir saxið að höfði honum og mælti: ”Djarfur ertu að þú vilt skamma
dóttur mína og skaltu fá dauða í stað.” Illugi mælti: ”Ekki hræðist ég dauða minn.”
Þá mælti Gríður hlæjandi: ”Öngvan hef ég fyrri slíkan séð að ekki hræðist dauðan,103

og er nú mál að sofa í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur við
hana. Gríður hleypur nú að í þriðja sinni og kippir honum fram á sængarstokkinn og
reiðir nú sverðið sem harðast kunni. Fór allt á sömu leið sem fyrr að Illugi lá kyrr og106

hrærði sig hvergi. Gríður mælir þá: ”Ekki ertu sem aðrir menn því æðar þínar skjálfa
ekki. Skaltu nú þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ
ég alldrei launað þér þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum.109

Hef ég með þessu saxi margan mann myrt því þeir hafa hræðst þess biturleika. XVI
menn hef ég með þessu saxi drepið, og eru slíkt ekki kvennaverk ef í sjálfræði væri.
Nú mun ég segja þér æfisögu mína, og þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir112

Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfreim. Þau áttu dóttur eina, er Signý
hét. Var hún að öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. Og nær ég hafði fengið
námsalldur og vizku, var ég gipt þeim kongi er Eiríkur hét, og féll hann í orrustu í115

austurvegi. Dóttur áttum við saman, er Hilldur hét og var meyja fríðust og er hún
hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns og svo dóttur mín. Og vorum við með
honum nokkra hríð. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir minn118

þá lítt af. Ég var í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Nokkur síðar fékk
faðir minn þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en var þó
hið versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu saman VII dætur og brá þeim121

öllum til móður sinnar, og urðu þær hinar verstu flagðkonur. Það bar til tíðinda í
ríkinu strax eptir það kongur hafði fengið Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja
nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi þessu vallda. Tók kongur þá fast að124

elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún
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villdi. Hugsaði hún þá að svíkja konginn og fá sér annan yngri. Gaf hún honum
þá eitur að drekka, og fékk hann svo bana og var heygður hjá drottningu sinni.127

Grímhilldur illskaðist svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum og fénaði. Eptir
þessi sín illverk, gekk hún til skemmu minnar, þar ég lá, og dóttir mín. En er hún
kom þar, mælti hún svo: ’Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd setið og sællífi, en ég130

skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir
og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. En dóttir þín skal fara með þér,
og hver sem hana lítur skal fella ástarhug til hennar. En þú skalt hvern þann myrða133

sem þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur eru. Þær
skulu hverja nótt eiga við þig bardaga og ekki fyrri frelsast af þessum álögum enn þú
hittir þann mann er ekki hræðist þitt mikla og bitra sax þá er þú reiðir að honum.136

En með því það er ofurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá ekki mæla
fyrir harmi. En Hilldur, dóttir mín, tók þá til orða: ’Það villdi ég, Grímhilldur,
að ég launaði þér álögin. Og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir þú á139

skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöllinni, og skulu þrælar kynda bál á milli
fóta þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna,
en að ofan frjósa, og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum142

álögum, skaltu ofan í bálið detta og brenna að ösku á sömu stundu.’ Grímhilldur tók
þá til orða og segir: ’Mjög er okkar hjal heimskuligt, og vil ég að hvorki halldist.’
Hilldur segir það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan hellir og145

höfum hér dvalist síðan. Og er ég sú hin sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og vil
ég nú, Illugi, gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum
þessum.” Nú að endaðri þessari sögu komu VII skessur með ofurligum skálmum148

og gengu inn í hellirinn og sóttu að Gríði alla vega. Illugi hleypur þá upp og tekur
sverð sitt og drepur þær allar og brennir þær á björtu báli. Þá mælti Gríður: ”Nú
hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði151

IX vetur.” Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim Illuga
og Hilldi til bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn og
skilldi Signý þar við þau. Nú rær Illugi með elldinn til manna sinna. Þeir urðu við154

það glaðir og létu sér nú hitna. Þar lá kongsson mánuð, og gaf honum hvergi burt
að sigla. Björn kendi Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellirinn og
segir Björn að hún sé hin mesta tröllkonu, og svo móðir hennar. Sigurður kongsson157

bað Björn þegja og villdi ekki því trúa. Það bar til eina nótt, er menn kongssonar
lágu á skipi, að Björn var burt horfinn er þeir vöknuðu. Þeir leituðu hans um skipið
og sáu hann hékk við siglutréð og var dauður. En ekki vissu þeir hverju gegndi um160

líflát hans. En Signý hafði hengt hann við siglutréð fyrir það hann hafði kallað
Hilldi tröllkonudóttur. Eptir þetta sigldi Sigurður kongsson burt frá Finnmörk, og
gaf þeim þá vel byr heim til Danmerkur. Hann hafði fengið ofurfjár og gaf gull og163
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silfur á tvær hendur og var nú heima um hríð. Illugi var löngum með kongssyni, en
þó átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur
sótt, þá er hann leiddi til bana. Lét kongsson þá erfiði* drekka eptir föður sinn og166

býður öllum beztu mönnum er í voru ríkinu. Var hann þá til kongs tekinn yfir allt
það ríki, sem faðir hans hafði verið kongur yfir. Hringur kongur hafði fylkiskongur
verið og ráðið fyrir Skáney, sem er landspartur af Danmörku. Skömmu síðar kom169

Signý til Danmerkur. Tók Illugi vel við henni, og svo Hilldur, dóttir hennar. Og var
þar fagnaðarfundur. Segir Illugi þeim deili á henni og var hann síðan Gríðarfóstri
kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í geð og þótti vera hinn mesti kvennskörungur172

og þar með hin fegursta mær, og biður hann hennar sér til handa, en Signý segir
Illuga því ráða og veik helldur til hans. Talar kongur þetta mál við Illuga, og verða
þær málalyktir að Illugi giptir kongi Signýju mágkonu sína. Voru samfarir þeirra175

góðar, kongs og hennar, og áttu mörg börn, og urðu allt mikilsháttar menn. Og lifðu
þau kongur og Signý lengi. Illugi varð þó elldri og lifði lengur enn Sigurður kongur.
Var þó eigi getið barna þeirra Hilldar og hans. En eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi178

fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo söguþætti af Illuga Gríðarfóstra.
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Figure A.20: Rask 35, f.25r

394



A.20 Lbs 4816 4to
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1750-1825

1 Bærings saga

2 Hálfdanar þáttr svarta ok Haralds hárfagra

3 Illuga saga Gríðarfóstra (18r-21v)

4 Göngu-Hrólfs saga

5 Apollonius saga

6 ‘Um þakklæti eins hunds’

7 Haralds saga Hringsbana

8 Yngvars saga víðförla

9 Finnboga saga ramma

10 Huga saga sterka ok Skaplers konungs

11 Galmeys saga riddara

12 Tristrams saga ok Ísöndar

Saga af Illuga Gríðarfóstra. Kongur sá réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur var vitur maður og vinsæll, milldur að fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét, allra kvenna fríðust. Við henni átti4

hann einn son, er Sigurður nefndist. Hann var manna fríðastur sýnum og bezt að
íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, og stríður óvinum. Einn kall var
skammt frá kongshöll í koti sínu er Sviði hét. Hilldur nefndist kona hans. Þau7

áttu son saman, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla leika.
Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu
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Figure A.21: Lbs 4816 4to, f.18r

jafnan leika saman. Marga átti kongsson leiksveina aðra. Bar Illugi þó langt af10

þeim. Hvað sem reyna þurfti vann hann jafnan sigur á þeim. Kom svo um síðir að
kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag. Skylldi hvor annars hefna ef með vopnum
væru unnir. Var nú allt kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var flest13

illa gefið. Hann var bæði lyginn og heimskur, en eigi að síður var hann hinn mesti
kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils metinn af kongi.
Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði hann mjög við16

þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, og trúði ekki. Og fór
svo fram um nokkra vetur að Sigurður var heima með föður sínum. Einn tíma
bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn, kvaðst vilja fara úr landi til að afla19

sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi til reiðu vera að mánaðarfresti, “og vil
ég að Björn ráðgjafi fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar: “Að vísu
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ætlaði ég að Illugi skylldi fara.” Kongur kvað Björn fara skylldi með honum því22

hann væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr vera sem sér, og skilldu þeir nú
talið um sinn. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða kalls og segir þeim Hilldi tal
þeirra kongs. Hún segir son sinn ungan að vera og ekki í hernað færan því hann25

væri óreyndur. “Mislíkar mér mjög að Björn bregður honum því að hann þori ekki
að berjast í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En kongsson snýr heim til hallar
og er helldur hljóður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var mjög28

fjölkunnug og hin mesta seiðkona og hafði margan mann illa leikið. Þess er getið
að Hilldur kom að máli við Illuga og bað hann að sækja pál í sel sitt er Sviði hafði
eptir skilið. Hann játar því. Það var síðdags. Hann kom til selsins og fann þar31

pálinn, og var þá orðið dimmt af nótt, og fer hann þó frá selinu. En þá er hann
var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu fram á
bringuna, en Illugi kiknaði ekki að helldur. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og34

barði Illuga með. Hann gengur ekki að síður þar til hann kemur að einum stórum
steini, berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði nú flagðið niður við steininn
svo hart að hryggurinn brotnaði í sundur og lét Saumlöð þar líf sitt. Illugi létti nú37

eigi ferð sinni fyrr enn hann kom heim og var þá helldur ófrýnn, en móðir hans
var mjög blíð og spurði hann svo mælandi: “Son minn, hafa nokkur nýlyndi gjörst
í ferð þinni, eða fannstu pál okkar, sem ég bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi.40

Hilldur mælti: “Sástu stúlku mína, er ég bað að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar:
“Varla ætla ég verri stúlka finnist því hún reið mér, en ég bannaði henni það með
því móti að ég braut í henni hrygginn við einn stein.” Hilldur kvað hann þá mega43

vera í sendiför þessari, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í
víkingu.” Hann játar því glaðliga og gekk síðan til hvílldar. En að morgni kveður
Illugi föður og móður og býst til kongshallar og kemur þangað er kongur sat yfir46

drykkjuborðum. Hann gengur fyrir kong og kveður hann virðuliga. Kongur tók
honum blíðliga og biður hann sitja hjá sínu liði. En er Sigurður kongsson sér hann,
fagnar hann honum forkunnar vel og býður honum hjá sér sitja. Illugi gjörði svo.49

Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hallda þeir þá frá landi, og voru
þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni. Sigldu þeir til Orkneyja og Skotlands og
gjöra á hvorutveggja löndunum stóran hervíkingsskap, unnu mikinn sigur og fengu52

ógrynni fjár. Hvergi herjuðu þeir þar að þeir höfðu ekki sigur, og var allt fólk hrætt
við þá. En um haustið vill Sigurður hallda heim. Rak þá á fyrir þá storm mikinn,
og gekk skipið mjög. Rak þá þá norður í haf. Þá herðir svo á seglið að því hélt55

við rif. Síðan tekur hvert band að slitna, og sjá þeir nú hvergi til landa. Gekk nú
unnum sjór á skipið svo að allir stóðu í austri um IX daga. Síðan binda þeir seglin
með sterkum böndum og fá stór áföll svo að liggur við skiptjóni. Mæðast þá flestir.58

Nú sjá þeir land fyrir stafni lukt hömrum. Loksins rak þá upp í eina vík og hélldu
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þeir öllu heilu, bæði skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir skylldu þar byrjar
bíða. Voru þá flestir menn hans að þrotum komnir af erfiði. Var þeim svo kalt að61

þeim þótti bani sinn víss því einginn elldur var í skipinu. Þeir fóstbræðurnir báru
sig vel, en þó villdu allir elldinn fá. Björn tók þá að kala af kullda og mælti: “Þú,
Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en ef þú finnur hann ekki, skal64

ég ráða yfir höfði þínu, en finnur þú hann, skaltu eiga gullhring þann er ég helld
á.” Illugi mælti: “Víst skal ég veðja höfði mínu við þig, Björn, og gjarnan vil ég
að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Reri hann nú einnsaman frá67

skipinu. Hellir stór stóð hinumegin fjarðarins og réð fyrir honum tröllkona sú er
Gríður hét. Illugi kom að landi, festi báti sínum og gekk upp síðan. Gengur hann
að þessum stóra hellir og inn í hann. Var þá kvölld komið. Hann heyrir það að fast70

var stigið til jarðar úti, og kom Gríður þá heim. Hún frétti hann að nafni, en hann
kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hagl stæði úr vitum hennar, en horinn hékk
ofan fyrir munninn. Skegg mikit hafði hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar73

voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik, augun græn, en ennið blátt. Eyrun féllu
um vangana. Stakkur sá sem hún var í tók ekki nema á lendar, en í fyrir á tær.
Einginn mundi hana fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. “Öngvan76

elld fær þú hér,” segir Gríður, “nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta
skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni.” Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk
fram kona svo fríð að Illugi þóttist öngva slíka séð hafa. Þegar felldi hann mikla79

ást til hennar. En hún var mjög hljóð og fámálug. Þá tók Illugi til orða: “Nú mun
mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo stór og breiður að ég hef öngvan þvílíkan
séð. Svo er og líka nefið á þér mikit og ljótt að ég hef ekki séð þvílíkt ferlíki, en þú82

sjálf svo ljótt og svört að fagurt er gólf hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri séð. Ég
hef séð dóttur þína. Fegurðar ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu flestir
segja sem ykkur sjá.” “Víst er það satt,” segir Gríður, “að ekki viltu hæla mér eða85

mig lofa, en ekki lízt þér þó illa á mig eptir sem þú segir. En það þykir mér nú ráð
að þú farir í sæng til dóttur minnar og leikir hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á
hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu fara verða, og þarf eigi lengur brúðkaups að88

bíða,” segir kelling. Illugi segir svo skuli vera. Gengur hann nú að hvílu og kastar
klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni. Nú sem þau koma bæði í eina hvílu, snýst
Illugi að meyjunni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir honum öngvan blíðuleik. Nú91

gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár Illuga og snarar um hönd sér og kippir
honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún saxi mjög bitru og reiddi að höfði
honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði sér ekki. Þá mælti Gríður: “Heyr þú, vondur94

herjansson. Þú hugðir ég mundi þola þér að þú blekktir dóttur mína? Nei,” segir
hún, “þú skalt nú fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt
orðið, en því fór ég hingað að forlög hafa svo fyrirætlað. Deyr einginn nema einu97
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sinni, og hræðist ég ekki ógnanir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í
sængina. Snýr hann sér þá aptur að brúði sinni og var þá allglaður. Og þá er hann
var við hana sem blíðastur, vefur Gríður hár hans um hönd sér í annað sinn mjög100

reiðugliga og kippir honum fram á stokkinn, reiðir saxið að höfði honum og mælti:
“Djarfur ertu að þú vilt skamma dóttur mína og skaltu dauða fá nú strax í stað.”
Illugi mælti: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Þá mælti Gríður hlæjandi: “Öngvan103

hef ég fyrri slíkan séð að ekki hræðist dauðan, og er nú mál að sofa í náðum!” Snýst
Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur við hana. Gríður hleypur nú að í þriðja
sinn og kippir honum fram á sængurstokkinn og reiðir sverðið sem harðast kunni.106

Fór nú allt á sömu leið sem fyrr að Illugi lá kyrr og hrærði sig hvergi. Gríður mælir
þá: “Ekki ertu sem aðrir menn því æðar þínar skjálfa ekki. Skaltu nú þiggja líf af
mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei launað þér þinn109

velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég með þessu saxi
margan mann myrt því að þeir hafa hræðst þann biturleik. XVI menn hef ég með
þessu saxi drepið, og eru slíkt ekki kvennaverk ef í sjálfræði væri. Nú mun ég segja112

þér æfisögu mína. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét
Álfreim. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Var hún að öllu vel að sér, og er ég sú hin
sama Signý. Nær ég nú hafði fengið námsalldur og vizku, var ég gipt þeim kongi er115

Eiríkur hét. Og féll hann í orrustu í austurvegi. Dóttur áttum við saman, er Hilldur
hét og var hún meyja fríðust og er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég nú til föður
míns með dóttur mína. Og vorum við með honum nokkra tíma. Móðir mín tók þá118

sótt er hana leiddi til bana. Barst faðir minn þá lítt af. Ég var í skemmu og hafði
sorg mikla eptir móður mína. Nokkru síðar fékk faðir minn þeirrar drottningar
er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en þó reyndar hið mesta flagð. Kongur121

unni henni mikit. Þau áttu saman VII dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar,
og urðu þær hinar verstu flagðkonur. Það bar til tíðinda í ríkinu strax eptir það
að kongur hafði fengið Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og meintu124

það allir að Grímhilldur mundi þessu vallda. Tók kongur þá fast að elldast. Þótti
drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún villdi. Hugsaði
hún þá að svíkja konginn og fá sér annan yngri. Gaf hún honum þá eiturdrykk af127

hverjum hann fékk bana, og var heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur trylldist
svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum og fénaði. Eptir þessi sín illverki, gekk
hún til skemmu minnar, hvar ég inni var með dóttur minni. En er hún kom þar,130

mælti hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd setið og sællífi, en ég skal það
af þér taka. Nú legg ég það á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir hið
mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Og skal dóttir þín fara með þér, og hver133

sem hana lítur skal fella ástarhug til hennar. En þú skalt hvern þann myrða sem
þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur eru. Þær skulu
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hverja nótt eiga við þig bardaga, og ekki skaltu fyrri frelsast af þessum álögum enn136

þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt mikla og bitra sax þá er þú reiðir það að
honum. En með því það er ofurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti nú ekki
mæla fyrir harmi. Þá tók Hilldur, dóttir mín, til orða: ‘Það villdi ég, Grímhilldur,139

að ég launaði þér álögin. Og það mæli ég um fyrir þér að öðrum fæti standir þú
á skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöll. Og skulu þrælar kynda bál á milli
fóta þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna,142

en að ofan frjósa, og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum
álögum, skaltu ofan í bál detta og brenna til ösku á sömu stundu.’ Grímhilldur tók
þá til orða: ‘Mjög er okkar hjal heimskuligt, og vil ég að hvorki halldist.’ Hilldur145

segir að það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá í þennan hellir og höfum við
síðan hér dvalist og er ég nú sú sama Signý, og þessi Hilldur dóttir mín. Og vil ég nú,
Illugi, gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum þessum.”148

Að endaðri þessari sögu komu VII skessur með ofurligum skálmum og gengu inn
í hellirinn og sóttu að Gríði alla vega. Illugi hleypur þá upp og tekur sverð sitt og
drepur þær allar og brennir þær síðan á björtu báli. Þá mælti Gríður: “Nú hefur þú,151

Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum ósköpum. Hef ég átt í þessu stríði IX vetur.”
Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgdi Signý þeim Illuga og Hilldi til
bátsins og gaf hún þeim mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn, og skilldi Signý þar154

við þau. Nú rær Illugi með elldinn til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og létu
sér nú hitna. Lá kongsson mánuð, og gaf honum hvergi burt að sigla. Björn kendi
Hilldi það óveður og kvað Illuga að hafa sótt hana í hellirinn og kvað hana að vera157

hina mestu tröllkonu, og svo móður hennar. Sigurður kongsson bað Björn þegja og
villdi ekki því trúa. Það bar til eina nótt, er menn kongssonar lágu á skipi, að Björn
var burt horfinn er þeir vöknuðu. Þeir leituðu hans um skipið og sáu hann hékk við160

siglutréð og var dauður. En ekki vissu þeir hverju gegndi um líflát hans. En Signý
hafði hengt hann við siglutréð fyrir það að hann hafði kallað Hilldi tröllkonudóttur.
Eptir þetta sigldi Sigurður kongsson burt af Finnmörk, og gaf þeim þá vel byr heim163

til Danmerkur. Hann hafði fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á tvær hendur og var
hann nú heima um hríð. Illugi var jafnan með kongssyni, en þó átti hann stóran
búgarð skammt frá borginni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt, þá er hann leiddi166

til bana. Lét kongsson þá erfi drekka eptir hann og býður öllum beztu mönnum er til
voru í ríkinu. Var hann síðan til kongs tekinn yfir allt það ríki sem faðir hans hafði
haft. Hringur kongur hafði fylkiskongur verið og ráðið fyrir Skáney, sem er einn169

landspartur af Danmörku. Skömmu síðar kom Signý til Danmerkur. Tók Illugi
og Hilldur, dóttir hennar, vel við henni. Var þar fagnaðarfundur. Segir Illugi þeim
deili á henni og var hann síðan Gríðarfóstri kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í172

geð og þótti vera hinn mesti skörungur og þar með hin fegursta mær og biður hann
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hennar sér til handa, en Signý segir að Illugi skylldi því ráða. Talar kongur þetta
mál við Illuga, og verða þær málalyktir að hann giptir kongi Signýju mágkonu sína.175

Voru samfarir þeirra kongs og hennar góðar, og áttu þau mörg börn, og urðu það
allt mikilsháttar menn. Lifðu þau kongur og Signý lengi. Illugi lifði lengur enn
Sigurður kongur. Er þó eigi getið barna hans og Hilldar. En eptir andlát Hilldar178

gjörðist Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo söguþætti af Illuga
Gríðarfóstra.
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A.21 LUB 4to nr. 6
Lund Universitets Bibliotek, Lund, Sweden
Sweden, 1750-1850

1 Illuga saga Gríðarfóstra (2r-21r)

Figure A.22: LUB 4to nr. 6, f.2r

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét1

og var Skjalldarson, sonar Dags. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í
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sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður. Hann átti drottningu. Sigurður hét
og var dóttir Vilhjálms kongs af Vallandi. Við henni átti hann son, er Sigurður hét.4

Hann var allra manna fríðastur og bezt að íþróttum búinn. Hann var blíður vinum
sínum, en stríður óvinum. Sviði hefur kall nefndur verið. Hann átti eitt garðshorn
nærri kongsríki. Hann átti kellingu, þá er Hilldur hét, og við henni einn son, er7

Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli og fimur á alla leika. Faðir hans
var kallaður Sviði sóknandi. Þeir Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika
saman. Sigurður átti og marga aðra leiksveina og bar hann langt af þeim, hvað sem10

reyna skylldi. En Illugi vann hann jafnan, og svo kom að þeir kongsson og Illugi
sórust fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir.
Vökðu þeir sér síðan blóð og létu renna saman. Og var nú allkært þeirra á milli.13

Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið, það sem
honum var sjálfrátt. Hann var lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn
mesti bardagamaður og varði land kongs fyrir víkingum, og því mat kongur hann16

mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni, og svo kom að
hann rægði Illuga við þá feðga og sagði hann vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi
á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer nú svo fram um nokkra tíma að Sigurður er19

heima hjá föður sínum í mikilli sæmd og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður
sinn að fá sér skip og segist vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að
það skylldi á mánaðarfresti búið, “og Björn skal fara með þér, en Illugi vil ég heima22

sé.” Sigurður mælti: “Að vísu vil ég Illugi fari.” En kongur segir Björn skylldi fylgja
honum, “því hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði og hann mun þér
reynast hollur og trúr, líka sem hann hefur mér verið,” segir kongur, og skilja þeir25

svo tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga.
Hún segir son sinn ungan og eigi færan til bardaga og þar með óreyndan. “Villda
ég og eigi helldur,” segir hún, “að Björn brygði honum um það að hann þyrði eigi28

að berjast með þér í orrustum.” Lýkur Hilldur svo tali sínu, en kongsson fór heim
til hallar og er mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Simlauð hét. Hún var
fjölkunnug og hin mesta ölldriða (kvölldriða). Hún hafði margan mann illa leikið.31

Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja páll í selið er faðir hans lét
þar eptir. Hann játar því. Það var síðdag er Illugi fór heiman. Hann fór hart og
kom til seljanna og fann pálinn. Þá var dimmt af nótt, og fer þó Illugi frá selinu og34

sem hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu
fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Og var þetta
Simlauð. Illugi gengur eigi að síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kom37

að einum steini. Hann keyrir flagðið þá niður við steininn svo hart að hryggurinn
brotnaði, og lét hún svo líf sitt. Létti Illugi eigi sinni ferð fyrr enn hann kom heim.
Hilldur móðir hans var þá blíð og mælti: “Hafa nokkuð nýlendur gjörst í ferð þinni,40
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frændi,” segir hún, “eða fannstu pálinn, sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún
mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína, sem ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi
mælti: “Varla ætla ég verri stúlka finnist þvíat hún reið mér, en að lyktum braut ég43

í henni hrygginn við stein, og lét hún svo líf sitt.” Hilldur kvað hann mætti vera í
sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.”
Illugi játar því blíðliga og gladdist við það og gengur inn með móður sinni og svaf af46

um nóttina. Að morgni býst Illugi heim til kongshallar. Þá kongur er að dagverði.
Hann gengur fyrir kong og kvað hann, en kongur tók honum vel. En er Sigurður sá
hann, fagnaði hann honum forkunnar og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir svo,49

og fer nú svo fram nokkra daga að Sigurður er heima hjá föður sínum, og Illugi. Nú
kemur sá tími að skip Sigurðar eru búin. Hallda þeir síðan frá landi, og var það þá
ráðið að Björn og Illugi skylldu báðir fara. Sigla þeir nú til Orkneyja og Skotlands52

og miklar árásir gjörðu þeir hvorutveggjum og fá nú ofurfjár. Hvergi lögðu þeir þar
til að þeir hefði eigi sigur, og var allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim
hallda. Rak þá á fyrir þeim storm mikinn, og þá skipið að ganga mikit. Rekur þá55

norður í haf. Herðir nú á seglið svo hélt við rif. Tekur nú hvert band að slitna, en
þeir sjá hvergi til landa. Sjórinn tekur að ókyrrast svo sjór rann inn á bæði borð. En
svo voru hraustir allir menn á þessu skipi að einginn talaði æðruorð. Skipið tekur58

nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Rekur þá langt norður í haf
í þá vík er Gandvík hét. Þeir binda þá seglin með sterkum böndum og fá nú stór
áföll svo lá við skipbroti. Flestir voru þá móðir. Því næst sjá þeir land. Það var61

líkt björgum. Síðan rak upp skipið í eina vík, og hélldu þeir því heilu og mönnum
sínum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir hans menn voru þá að
þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að þeim þótti dauða sýnt. Sigurður64

kongsson bar sig vel. Þeir villdu gjarnan ná elldi og fengu eigi. Björn tók þá til að
kala mjög, og aðra menn Sigurðar. Þá mælti Björn: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt
róa yfir um fjörð þennan og leita að elldi og finnur þú hann eigi, skal ég ráða fyrir67

höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi
mælti: “Víst skal ég eigi veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi
leita ef vorum mönnum mætti gagn að verða.” Og rær Illugi nú einnsaman frá sínum70

mönnum. Hellir einn stóð öðrumegin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona sú
er Gríður hét. Hún var hið mesta tröll. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn,
gengur síðan á land upp og kemur í hellirinn. Þá var komið að kvölldið. Hann73

heyrir þá hart stigið til jarðar, og kemur Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni,
en hann kvaðst Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr nösum hennar,
en snjórinn hékk ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit og sköllótt höfuð með76

skringiligum búnaði. Hennar hendur voru sem arnarklær og báðar brenndar, en sá
stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn á lendar á baki, en allt á tær í fyrir. Augu
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hennar voru græn, og enni helblátt, en eyrun féllu um vangana. Hver vill hana fríða79

kalla? Illugi kveðst vilja sækja elld til hennar. Gríður mælti: “Öngvan elld fær þú
hér nema þú mælir áður III sannmæli og ef þú gjörir þetta skjótt, skaltu liggja hjá
dóttur minni í nótt. En ef þú vilt eigi þiggja þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn82

kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona svo fríð
að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún
var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að mæla sannyrðin.85

Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan séð hærra eða sterkara. Svo er
og nef þitt mikit að alldrei hef ég séð þvílíkt ferlíkan. Þú er og svo svört að fagurt
er gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð ámáttligri enn þig. Víst er dóttir þín fegri,88

og ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu æ segja þeir sem ykkur sjá.” Gríður
mælti: “Víst er það að þú vilt eigi mig lofa né mér hæla, en ekki lízt þér svo illa á
mig sem þú lætur. Og það þykir mér ráð að þú gangir í sæng hjá dóttur minni í91

nótt og leikir hvað þig lystir því þér lízt betur á hana enn mig. Og nú mun skjótt
verða að fara,” segir Gríður, “og þarf eigi eptir lýsingum að bíða lengur.” Illugi segir
svo skal vera. Gengur hann þá að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar94

dóttur sinni til sængar, og eru þau þá í einni hvílu bæði. Snýst Illugi þá að henni
og gjörir sig blíðan, en hún sýnir öngva blíðu af sér. Þrífur Gríður þá í hár hans
og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún bitru saxi og reiðir að97

höfði Illuga. En Illugi lá kyrr og hrærði ekki á sér. Gríður mælti: “Heyr þú, vondur
herjansson! Hugðir þú ég mundi þola þér það, þú blygðaðir dóttur mína? Nei,”
sagði hún, “þú skalt fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei enn100

nú hrætt orðið. Og því hef ég hingað farið að örlögin hafa svo fyrirætlað. Einginn
deyr optar enn eitt sinn, og hræðist eigi ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður
honum upp aptur í sængina. Snýr hann þegar að brúði sinni og var allkátur. Og103

er hann var sem blíðastur við meyna, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir
honum fram á stokkinn og lætur ríða saxið allt að halsi honum. “Djarfur ertu að
þú skammar dóttur mína,” segir hún, “og skaltu fá dauða í stað.” Illugi segir: “Ekki106

hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi með miklum ógangi: “Öngvan hef
ég slíkan séð að ekki hræðist dauða sinn, og er nú mál að sofa, og sofið í náðum!”
Illugi snýst nú að konu sinni og er nú sem blíðastur við hana. Gríður hleypur nú109

að sænginni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið mjög hátt og var hún
þá eigi frýnlig. Fór allt sem fyrr. Gríður mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn því
þínar æðar skjálfa hvergi. Nú skaltu þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er112

Hilldur heitir, og fæ ég þér alldrei fulllaunað þinn velgjörning þvíat þú hefur komið
mér úr miklum álögum því með slíkum hætti hef ég margan mann myrt, og þá fá
þeir æ hræðst mitt ofurliga sax. XVI menn vaska hef ég drepið með þessum hætti,115

með mínu saxi, og er slíkt eigi kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína.
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Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfrún. Þau áttu
dóttur eina er Signý hét, og var hún að öllu vel að sér búin, og er ég sú sama Signý.118

Og nær hún hafði fengið alldur og nám, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét.
Hann féll í orrustu í austurríki. Dóttur áttu þau, er Hilldur hét. Hún var meyja
fríðust og er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og vorum við með121

honum. Móðir mín tók þá sótt og andaðist. En kongurinn, faðir minn, barst lítt
af. Var ég í skemmu og hafði ég sorg mikla eptir mína móður. Faðir minn fékk þá
drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó raunar hið mesta124

tröll. Kongurinn unni henni mikit. Þau gátu VII dætur. Þeim brá öllum til móður
sinnar, og urðu þær mestu flagðkonur. Það bar til í ríkinu strax kongurinn, faðir
minn, fékk Grímhilldar að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að127

Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongurinn þá að elldast, og þótti drottningu
þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún villdi því hana sótti mikil
ergi. Hugsaði hún þá að svíkja konginn, en fá sér annan yngra mann, og gaf honum130

eitur að drekka, og fékk hann þegar bana og var hann heygður hjá drottningu sinni.
Grímhilldur illskaðist nú meir og meir svo að hún eyddi allt ríkið, bæði að mönnum
og fénaði. Eptir þessi hennar illskuverk gekk hún til skemmu minnar, þar ég sat133

í, og dóttir mín. Er hún kom þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur
lengi í mikilli sæmd og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka. Og það legg ég á
þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður136

nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver maður sem hana lítur skal fella til
hennar mikla ást og heita. Þú skalt hvern myrða er þú sér í hennar sæng. Þú átt þér
VII hálfsystur. Þær eru mínar dætur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga.139

Þær skulu alla vega þig í sundur höggva og þig meiða, en alldrei skaltu úr þessum
álögum frelsast fyrr enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt ógurliga sax nær
þú reiðir það að þeim. En fyrir því að þeim mun það ógurligt sýnast, þá mun sá142

einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti þá:
‘Það villda ég, Grímhilldur,’ sagði hún, ‘að ég launaði þér nokkru þín óðalög og það
mæli ég um. Öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum fæti heima á145

kongsins höll, og skulu þrælar þar kynda bál undir þér mikit. Þetta bál skal standa
bæði nætur og daga, og öll skalltu af elldi brenna að neðan, en ofan frjósa, og alldrei
skalltu fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu148

strax detta ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til máls og sagði: ‘Mjög
heimskuligt er hjal okkar, og vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að
standa. Hurfum við mæðgur þá í burt í hellir þennan, og er sú hin sama Signý, en151

Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur leyst
okkur úr verstum ánauðum (álögum).” Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn
VII skessur með biturligum skálmum og hlupu til Gríðar og huggu til hennar bæði154
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hart og tíðum. Illugi hljóp nú upp úr sænginni frá meyjunni, tekur sverð sitt og
léttir eigi fyrr enn hann hefur drepið þær allar og brenndi þær síðan á báli. Gríður
mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í157

þessu stríð í XI vetur.” Illugi sagði það oflengi verið hafa. Eptir þetta fylgdi Signý
þeim Illuga og Hilldi til bátsins og gaf þeim mikit gull. Hafði Illugi nú með sér
elldinn og rær síðan til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir og létu þeir sér nú160

hitna. Mánuður lá kongsson þar, og gaf þeim alldrei byr. Kendi Björn það Hilldi,
það óveður, og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra og hún vera hin mesta tröllkona.
Sigurður bað hann þegja og villdi ekki því trúa er Björn sagði. Eina nótt bar það163

til tíðinda, er menn kongssonar sváfu á skipinu, að þá þeir vakna, sjá þeir að Björn
er horfinn og leituðu hans. Þeir sjá um síðir að hann hangir við siglutréð og vissu
eigi hverju þetta gegndi um líflát hans. En Signý hafði hengt hann á þeirri nóttu166

fyrir það að hann kallaði Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður
frá Finnmörk, og gaf þeim allvel byr, og komu heim í Danmörku. Hafði hann
fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á báðar hendur. Er hann nú heima með föður169

sínum. Illugi var löngum með Sigurði, en átti þó stóran garð nærri borginni. Litlu
síðar tók Hringur kongur sótt og andaðist. Lætur Sigurður eptir hann erfi drekka
og býður til sín beztu mönnum er voru í hans ríki. Og var Sigurður þá til kongs172

tekinn yfir allt það ríki er allt hafði Hringur kongur, faðir hans. Hringur hafði verið
fylkiskongur yfir Skáney í Danmörku. Signý kom nú til Danmerkur, og tók Illugi
vel við henni, og þau Hilldur. Sagði Illugi mönnum sínum er voru í hans ríki öll175

deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér til handa, en Signý bað Illuga því
ráða. Talar kongur þetta mál við hann, en Illugi giptir honum Signýju, mágkonu
sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg börn, og urðu þau öll mikilsháttar178

menn. Sigurður kongur og Signý lifðu mjög lengi. Illugi lifði enn lengur, og er eigi
getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar.
Og lukum vér svo þessari sögu af Illuga Gríðarfóstra.181

l.3: ‘Sigurður’ is an error, Hringur’s wife being ‘Sigríður.
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A.22 BL Add. 11109
British Library, London, United Kingdom
Iceland, 1770-1811

1. Starkaðar saga gamla

2. Hauks þáttr hábrókar

3. Þóris þáttr hasts (ok Bárðar birtu)

4. Styrbjarnar þáttr Svíakappa

5. ‘Dofra þáttr’ (from Hálfdanar þáttr svarta)

6. Þorsteins saga Geirnefjufóstra

7. Þorsteins þáttr tjaldstæðings

8. Gríms saga Skeljungsbana

9. Huldar saga innar miklu

10. Hrómundar saga Gripssonar

11. Hákonar þáttr Hárekssonar

12. Illuga saga Gríðarfóstra (136r-140r)

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Hringur hefur kongur heitið. Hann réð fyrir1

Danmörku. Hann var sonur Skjalldar Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við
Hermann, sem segir í sögu þeirra. Hringur var vitur og vinsæll, milldur af fé og
bardagamaður mikill. Hann átti drottningu er Signý hét. Hún var allra kvenna4

fríðust. Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur og
bezt að íþróttum búinn. Blíður var hann við vini sína, en stríður við óvini. Sviði
hefur kall heitið. Hann átti byggð nærri kongsgarði. Hann var kallaður Sviði hinn7

sókndjarfi. Kona hans hét Hilldur. Son áttu þau, er Illugi hét. Hann var mikill
maður og sterkur, einninn fimur við alla leika. Sigurður kongsson og Illugi lögðu
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Figure A.23: BL Add. 11109, f.136r

jafnan leika saman. Marga átti Sigurður aðra leiksveina. Bar þó Illugi langt af10

þeim, það sem þeir reyna skylldu. Kom svo um síðir að kongsson og Illugi sórust
í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef með vopnum væru vegnir. Og var
nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var flest illt gefið. Hann var13

bæði lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn mesti kappi og varði land
kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils metinn af Hringi kongi. Björn öfundaði
það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði hann mjög við þá feðga og sagði16

hann ótrúan kongsson. Kongur hlýddi á og trúði eigi. Liðu svo nokkrir vetur að
Sigurður var heima hjá föður sínum. Það var einn tíma að Sigurður beiddi föður
sinn um skip og menn og kvaðst vilja úr landi fara að afla sér fjár og frama. Kongur19

kvað það skylldi vera til reiðu að mánaðarfresti, “og vil ég,” segir kongur, “að Björn,
ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Sigurður sagði: “Að vísu skylldi
Illugi fara.” Kongur sagði að Björn skylldi fara með þeim því hann væri hinn mesti22

kappi og mundi hann verða honum svo trúr sem sér, og skilja svo tal sitt. Eptir það
gengur Sigurður til Sviða og segir þeim Hilldi tal þeirra. Hún sagði son sinn ungan
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vera og ekki í hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér það mjög, ef25

Björn bregður honum um það að hann þori ekki að berjast í orrustu.” Lýkur hún
svo máli sínu. Snýr kongsson heim til hallar og er helldur óglaður. Ambátt var
sú hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta seiðkona og hafði28

margan mann illa leikið. Þetta er getið að Hilldur kom að máli við Illuga og sagði
hann skylldi sækja pál í sel, er Sviði hafði þar eptir skilið. Hann játaði því. Það var
síðdags. Hann kom til selsins og fann þar pálinn. Var þá dimmt mjög af nótt, og31

fer hann þá frá selinu. En er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum
svo hart að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og
barði Illuga mjög. Það var Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður þar til hann kom34

að einum stórum steini, berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði hana svo hart
ofan á steininn að hryggurinn brotnaði, og lét hún svo líf sitt, en Illugi gekk heim
og var hann þá mjög ófrýnn, en móðir hans var mjög blíð og mælti: “Hafa nokkur37

tíðindi gjörst í för þinni, son minn, eða fannstu pálinn er ég bað þig að sækja?” “Já,”
sagði hann. Hilldur mælti: “Fannstu stúlku mína, er ég bað að sækja elldivið?” Illugi
mælti: “Varla helld ég að verri stúlka sé til því hún reið mér, en ég bannaði henni40

það með því móti að ég braut í henni hrygginn við einn stein.” Hilldur sagði hann
megi þá vera í sendiför, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum
í víking.” Hann játaði því blíðliga og gladdist nú helldur, gekk síðan til hvílldar.43

En um morguninn kveður Illugi föður sinn og móður og gengur til kongshallar og
kemur er kongur sat yfir drykkjuborðum. Hann gengur fyrir kong og kveður hann
vel. Kongur biður hann að sitja hjá sínu liði, en er Sigurður sér hann, fagnar hann46

honum forkunnar vel og býður honum að sitja hjá sér. Illugi gjörir svo. Líða nokkrir
dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hélldu síðan frá landi. Með Sigurði voru þeir
Illugi og Björn. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands og gjörðu þar miklar upprásir,49

unnu mikinn sigur og fengu ofurfjár. Hvergi herjuðu þeir þar fengu eigi sigur, og
var allt fólk við þá hrætt. En um haustið vill Sigurður heim hallda. Rak þá á storm
mikinn, og gekk skipið mjög, en þá rekur norður í haf. Nú herðir svo á seglið að52

hélt við rif. Síðan tekur hvert band að slitna, og sjá þeir nú hvergi til landa, en inn
rennur á bæði borð. Tók nú skipið stórum að leka svo allir menn standa í austri
um IX daga. Síðan binda þeir seglin með sterkum böndum og taka stór áföll svo55

liggur við skiptjóni. Og mæðast þá flestir. Nú sjá þeir land fyrir stafni, og var lukt
hömrum stórum. Rak skipið upp í vík eina, og hélldu þeir öllu sínu heilu, bæði skipi
og mönnum. Sigurður kongsson sagði að þeir skylldu byrjar bíða, og voru þá orðnir58

flestir hans menn af erfiði að þrotum komnir. Varð þeim þá svo kalt að þeim þótti
bani sinn víss því einginn var elldur í skipinu. Þeir fóstbræður báru sig vel, en þó
villdu allir ná elldinum. Björn tók þá að kala af kullda og mælti til Illugi: “Þú skalt61

róa yfir fjörð þennan og leita okkur að elldi, en ef þú finnur hann ekki, skal ég ráða
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yfir höfði þínu, en ef þú finnur hann, þá skaltu eiga gullhring þennan er ég helld
á.” Illugi mælti: “Víst skal eǵ veðja höfði mínu við þig, Björn, og gjarnan skal ég að64

elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Hinumegin fjarðarins var hellir
stór, og réð fyrir honum tröllkona sú hin mesta er Gríður hét. Illugi kom að landi,
festi bát sinn og gekk síðan á land upp í hellirinn. Var þá kvölld komið. Hann67

heyrir það að fast var til jarðar stigið, og kom Gríður heim. Hún fréttir hann að
nafni. Hann lést Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar,
en horinn hékk ofan fyrir munninn. Skegg mikit hafði hún, kollhettu hafði hún á70

höfði sér, hendur hennar voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik, augu græn, en
enni helblátt. Eyrun féllu um vangana. Stakkur sá er hún var í tók eigi meir enn
á lendar á bak, en í fyrir á tær. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvaðst vilja73

sækja elld til hennar. “Öngvan elld fær þú hér,” sagði Gríður, “nema þú mælir III
sannmæli og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni.” Illugi kvað
það vilja. Eptir það gekk fram kona svo fríð að Illugi þóttist alldrei slíka séð hafa76

og þegar fékk hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Þá mælti Illugi:
“Nú er mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og víður að ég hef öngvan
þvílíkan séð. Svo er nef þitt mikit að ég hef eigi séð þvílíkt ferlíki, en þú sjálf ert svo79

svört að fagurt er gólf hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri séð. Ég hef séð dóttur þína.
Fegurðar ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu flestir segja er ykkur sjá.” “Vel
er það,” sagði Gríður, “að þú vilt eigi hæla mér, en ekki lízt þér svo illa á mig sem82

þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng hjá dóttur minni og leikir við
hana hvað þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig, og mun skjótt að öllu fara
verða,” segir hún, “og þarf eigi lengur brúðkaups að bíða.” Illugi segir að svo skylldi85

vera. Gengur hann nú að sænginni og kastar klæðunum, en Gríður þjónar dóttur
sinni. Og er þau voru komin í hvíluna, snýr Illugi að meyjunni og gjörir sem blíðan,
en hún gjörir honum öngvan blíðuleik. Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í88

hár Illuga, snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi
brá hún saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði
ekki á sér. Þá mælti Gríður helldur reiðuglig: “Heyr þú, vondur herjansþjón. Þú91

hugðir að ég mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína. Nei,” segir hún, “þú skalt
nú fá dauða í stað.” Illugi segir: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég
hingað að forlög hafa fyrirráðið. Deyr einginn nema einu sinni, og hræðist ég ekki94

ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum í sængina aptur. Snýr hann sér þá
að brúði sinni og var allglaður. Og þá hann var sem blíðastur, vefur Gríður hár hans
um hönd sér í annað sinn og kippir honum fram á stokkinn, reiðir saxið að höfði97

honum og mælti: “Djarfur ertu að þú vilt skamma dóttur mína og skaltu dauðann fá
þegar í stað.” Illugi mælti: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Þá mælti Gríður hlæjandi:
“Öngvan hef ég slíkan fyrr fundið, sem ekki hræðist dauða sinn, og er þér mál að100
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sofa að sinni.” Snýr Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur við hana. Gríður
hleypur nú að sænginni í þriðja sinn og kippir honum fram á stokkinn og reiðir
sverðið sem hún kunni bráðast. Fór allt sem fyrri að Illugi lá kyrr og hræddi sem103

hvergi. Gríður mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn því æðar þínar skjálfa ekki. Skaltu
nú þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei laun-
að þér þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég með106

þessu saxi margan mann myrt því þeir hafa hræðst þess biturleika. XVI menn hef
ég með þessu saxi drepið, og eru slíkt ekki kvennaverk ef í sjálfræði væri. Nú mun
ég segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum109

er Áli hét. Drottning hans hét Álfreim. Þau áttu dóttur eina er Signý hét. Hún var
að öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. Og nær ég hafði fengið námsalldur
og vizku, var ég gipt þeim kongi er Eiríkur hét, og féll hann í orrustu í austurvegi.112

Dóttur áttum við saman, er Hilldur hét, og var hún meyja fríðust og er hún hjá
þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín, og vorum með honum
nokkra hríð. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir minn þá lítt115

af. Ég var í skemmu og hafði ég mikla sorg eptir móður mína. Nokkru síðar fékk
faðir minn þessarar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en þó hið
mesta flagð. Kongur unni henni mikit, og áttu saman VII dætur, og brá þeim öllum118

til móður sinnar, og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til tíðinda í ríkinu
strax eptir það að kongur fékk drottningar að maður hvarf fjórðu hverju nótt, og
trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongur þá frekt að elldast, og121

þótti drottningu þá lítt af hjáhvílum hans og helldur minna enn hún villdi. Hugsaði
hún þá að svíkja kong og fá sér annan. Gaf hún honum þá eitur að drekka. Fékk
hann svo bana. Var hann heygður hjá móður minni. Trylldist drottning þá svo124

að hún eyddi allt ríkið bæði af mönnum og fé. Eptir þessi sín illverk, gekk hún til
skemmu minnar, hvar ég var, og Hilldur, dóttir mín, og þá mælti hún: ‘Þú, Signý,
hefur hér lengi í sæld og sóma setið. Nú skal það af þér taka, og legg ég það á þig127

að þú hverfir í burt, og dóttir þín, og verðir hin mesta tröllkona og skaltu nefnast
Gríður. Hver sem dóttur þína lítur skal fá mikla ást til hennar. Þú skalt hvern mann
myrða er þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur eru.130

Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga, og ekki skaltu fyrri úr þessum álögum
komast enn þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt biturliga sverð er þú reiðir að
honum, en með því það er ofurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi133

mæla fyrir harmi, en dóttir mín tók þá til orða: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég
launaði þér álögin og því mæli ég um þig að öðrum fæti standir þú á þessari skemmu,
en öðrum heima á kongshöllinni, og skulu þrælar kynda bál á millum fóta þér. Það136

bál skal standa nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna, en að ofan frjósa, og
alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum þínum, skaltu
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á þeirri stundu ofan í bálið detta og til ösku brenna.’ Grímhilldur mælti: ‘Mjög er139

okkar hjal heimskuligt, og vil ég að hvorki halldist.’ Hilldur sagði það yrði að standa.
Hurfum við hingað í þennan hellir og höfum hér verið síðan. Er ég sú sama Signý,
og Hilldur dóttir mín. Vil ég nú, Illugi, gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur142

komið okkur úr þessum álögum.” Að endaðri þessari sögu komu inn í hellirinn VII
skessur með biturligum skálmum og sóttu að Gríði alla vega. Illugi hleypur þá upp
og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir á báli. Þá mælti Gríður: “Nú he-145

fur þú, Illugi, frelst okkur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði í IX vetur.”
Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim Illuga og Hilldi
til bátsins og gaf þeim mikit gull, og hafði Illugi með sér elldinn, og skilldi Signý148

við þau með blíðu. Reri nú Illugi til manna sinna og færir þeim elldinn. Og gaf
þeim eigi í burt að sigla að sinni. Mikit fannst mönnum um fríðleik Hilldar nema
Birni. Kvað hann hana hina mestu tröllkonu og villdi því eigi trúa að hún kongborin151

væri. Það var eina nótt, er þeir Sigurður og Illugi lágu á skipinu og sváfu, en er þeir
vöknuðu var Björn horfinn. Þeir leituðu hans um skipið og sáu hvar hann hengdi
við siglutréð, en eigi vissu þeir hverju gegndi um líflát hans. Signý hafði hengt154

hann við siglutréð af því hann hafði kallað Hilldi tröllkonudóttur. Eptir það sigldi
Sigurður frá Finnmörk heim til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf á
báðar hendur. Var hann nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var löngum með157

kongssyni, þó átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu áður tók Hringur
kongur sótt og dó. Lét Sigurður þá erfi drekka og býður öllum hinum beztu mönnum
og er hann nú til kongs tekinn yfir allt land er Hringur hafði haft, en hann hafði160

verið fylkiskongur og ráðið fyrir Skáney í Danmörku. Skömmu síðar kom Signý
til Danmerkur. Tók Illugi vel við henni. Segir Illugi þá mönnum deili á henni og
var hann síðan Gríðarfóstri kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í geð og þótti163

vera hinn mesti skörungur, og biður hann hennar sér til handa, en Signý kvað Illugi
skylldi því ráða. Sigurður kongur víkur þessu máli til Illuga, og urðu þau málalok
að Sigurður fær Signýjar. Og voru samfarir þeirra góðar, og áttu mörg börn. Urðu166

það allt miklir menn. Lifðu þau Sigurður kongur og Signý lengi. Illugi varð þó elldri
og lifði lengur enn Sigurður kongur. Eigi er getið barna þeirra Hilldar og hans, en
eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo169

sögunni af Illuga Gríðarfóstra.
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Hér byrjast þáttur af Illuga hugprúða. Sá kongur hefur ráðið fyrir Danmörku1

er Hringur hét. Hann var Skjalldarson, þess sem barðist hafði við Hermann, sem
segir í sögu þeirri. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og
hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu, er Sigríður hét, dóttur Vilhjálms4

kongs af Vallandi. Við henni átti hann þann son er Sigurður hét. Hann var allra
manna fríðastur og að íþróttum búinn. Hann var blíður við vini sína, ör af fé, en
grimmur við sína óvini. Sviði hefur kall heitið. Hann átti eitt garðshorn skammt frá7

kongshöllinni. Hann átti kellingu, er Hilldur hét, og son einn við henni, er Illugi
hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann á alla leika. Faðir
hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu leika10

með sér. Átti Sigurður marga leiksveina og bar hann langt af þeim hvað sem þeir
skylldi vinna, en Illugi vann hann í öllu. Og svo kom að þeir sórust í fóstbræðralag,
og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Var nú allt kyrt með13

þeim. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var allt það illt gefið, sem einum manni
mátti vera og honum var sjalfrátt um. Hann var lyginn og lymskur og að öllu flár,
en eigi að síður var hann þó hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum,16

og því virðti kongur hann mikils. Björn undraði það mjög að Illugi var svo kær
Sigurði kongssyni. Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og segir Illuga
vera þeim ótrúan. Kongur hlýddi á þetta, en sagðist því ekki trúa. Fór nú svo fram19

nokkra vetur. Er Sigurður kongsson nú heima með föður sínum með mikilli sæmd
og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn, segist hann
vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur segir þetta skylldi búið vera að22

mánaðarfresti, “og skal Björn fara með þér, og Illugi vil ég að heima sé.” Sigurður
svarar: “Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur segir að Björn skuli fara, “því hann
er hverjum kappa meiri og bilar hann alldrei. Hann mun þér hollur og trúr vera,25

sem hann hefur mér verið.” Skilja þeir nú talið, og vil kongur ekki annað enn Björn
fari. Eptir þetta gengur kongsson til húsa Sviða og segir Hilldi um tal þeirra feðga.
Hún segir son sinn ungan vera og ekki því í hernað fara mega. “Er hann og ekki28

reyndur. Villdi ég eigi að Björn mætti bregða honum fyrir það hann þyrði eigi að
berjast í orrustu með þér.” Lýkur Hilldur svo sínu máli að kongsson fór heim aptur
til hallar og er hann nú mjög óglaður. Ambátt hjá var með Hilldi er Snuland hét.31

Hún var fjölkunnug og hin mesta kolbriðja. Hún hefur margan mann illa leikið.
Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál að selhúsum sínum er
Sviði lét eptir. Hann játar því. Því það var síðdags er Illugi gekk heiman, hann34

fór hart og kom til seljanna og fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fór þó
frá selinu. En er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að
hælarnir komu framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði sófl í hendi og barði Illuga37

með honum. Hér var Snuland komin. Illugi gengur eigi að síður og bar þetta flagð
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langan veg þar til hann kemur að einum steini stórum og keyrir þetta flagð niður
við steininn svo hart að hryggurinn brotnaði, og lét hún svo líf sitt. En hann létti40

eigi ferð sinni fyrr enn hann kom heim. Hilldur, móðir hans, stóð úti er hann kom
heim. Illugi var ófrýnn. Hilldur var þá blíð og mælir: “Hefur nokkuð nýtt orðið
í ferðum þínum, son minn,” segir hún, “eða fannstu pálinn þar sem ég vísaði þér43

til?” “Satt er það,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Varstu nokkuð var við stúlku mína,
er ég sendi að afla mér hrís, Illugi?” “Varla vissa ég verri stúlku því hún reið mér,
en ég banaði henni með þeim hætti að ég braut hrygg í henni við einn stein.” Hún46

kvað það vera mega. “Ég vil,” segir hún, “að þú farir og þjónir Sigurði kongssyni og
fylgir honum í víking.” Illugi játar því blíðliga og gladdist við þetta og gengur við
þetta inn með móður sinni og sefur af um nóttina. Að morgni bjóst hann að fara49

til kongshallar, kveður áður föður sinn og móður, gengur síðan til hallar og kemur
þá kongur er yfir dagdrykkju og gengur fyrir kong og kveður hann vel. En kongur
tekur honum vel. Og er Sigurður sér Illuga, fagnar hann honum furðuvel og biður52

hann sitja hjá sér. Illugi gjörir nú svo. Fer svo fram um nokkra daga að Sigurður er
heima með föður sínum, og Illugi. Nú kemur sá tími er skip Sigurðar voru búin,
og hallda þeir nú frá landi. Var það þá ráðið að Björn og Illugi skylldu báðir fara.55

Tekur kongsson nú orlof af föður sínum, og Illugi. Sigla nú fyrst til Orkneyja og
til Skotlands og gjöra hvorutveggja marga upprás og vinna mikinn sigur á Skotum,
fá nú ofurfjár. Leggja þeir þar hvergi til að þeir hafi eigi sigur. Var allt fólk við58

þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim aptur hallda. Og þá rekur á storm mikinn.
Tekur þá skipið að ganga mjög. Rekur þá norður í haf. Herðir nú seglið og svo
hélt mjög við. Tekur nú hvert band til að slitna. Þeir sjá hvergi land. Sjórinn tekur61

mjög til að ókyrrast, og gjörði svo stóran storm að inn rekur á bæði borðin. En svo
voru þeir allir hraustir er á voru þessu skipi að einginn talaði æðruorð. Skipið tekur
að leka ákafliga, og standa allir í austri í VIII dægur. Skipið rekur langt norður í64

haf og fyrir vík, þá er Gandvík hét. Þeir herða þá seglið með sterku bandi og fá
nú stór áföll svo búið var við að brotna mundi skipið. Flestir voru þá móðir. Því
næst sjá þeir land. Það var björgum lukt. Síðan rekur upp skipið í eina vík. Hélldu67

þeir heilu skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir skulu þar bíða byrjar. Flestir
hans menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt svo að þeim þótti
dauðinn víss fyrir hendi þvíat þeir höfðu öngvan elld. Kongsson bar sig furðuvel,70

en allir villdu gjarnan ná elldi, og fengu þó eigi. Björn tók þá mjög að kala og mælir
svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir fjörð þennan og leita að elldi og ef þú
finnur hann eigi, þá skal ég ráða yfir höfði þínu, en ef þú náir elldinum, þá skaltu73

eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi segir: “Víst vil ég eigi veðja höfði mínu við
þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef von er til ég finni hann.” Rær hann
nú einnsaman burt frá sínum mönnum. Hellir nokkur stóð öðrumegin fjarðarins,76
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og réð fyrir tröllkona sú er Gríður hét. Hún var hið mesta tröll. Illugi kemur nú að
landi og festir bát sinn og gengur síðan á land upp og kemur síðan í hellirinn. Var
þá komið kvölld. Hann heyrir þá að hart var stigið til jarðar, og kemur Gríður heim.79

Hún spyr hann að heiti, en hann segist Illugi heita. En honum þótti sem hríð eða
hregg stæði úr nösum hennar, og horinn hékk ofan fyrir bringu. Hún hefur skegg
og sköllótt um höfuðið. Hendur hennar voru sem arnarklær, en arma báða brennda,82

en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn á lendar á bak, en allt á tær í fyrir.
Augu hennar voru græn, en ennið bratt. Eyrun féllu víða. Einginn mátti hana fríða
kalla. Illugi segist elld eiga að sækja til hennar. Gríður segir: “Öngvan elld fær þú85

af mér nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá
dóttur minni, en ef þú vilt eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.”
Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona. Hún var svo fríð að Illugi88

þóttist alldrei fríðari séð hafa og þegar hann sá hana, felldi hann þegar ást til hennar.
Hún var hljóð og fáorð. Illugi tók þá til máls: “Mér mun að fá sannyrðin. Hellir
þessi er hár og breiður að ég hef eigi séð hús meira og sterkara. Svo er og nefið á þér91

að ég hef eigi séð annað meira. Þú ert og svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva
hef ég séð arma lengri enn þig. Og víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég séð
mestan mannamunn, og svo munu allir segja sem ykkur sjá báðar.” Gríður mælti:94

“Víst er það satt að hvorki viltu lofa mig né hæla henni, og ekki lízt þér þó svo illa
á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í hvílu og leik allt það er
þig lystir því þér lízt betur á dóttur mína enn mig. Nú er skjótt að öllu farið,” segir97

Gríður, “og þarf ekki lengur lýsingar.” Illugi segir svo vera skuli. Gengur hann að
hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni. Fara þau í eina hvílu
bæði. Illugi snýr sér þá að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngva gleði af100

sér. Þá kemur Gríður og þrífur í hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn, en
annarri hendi brá hún björtu saxi og mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en
Illugi lá kyrr og hrærði hvergi á sér. Gríður mælir þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur103

herjansson. Því hugðir þú að ég mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína og nú
skaltu fá dauðann í stað.” Illugi mælti þá: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt orðið, og
því fór ég í hellir þennan að örlögin hafa svo fyrirmælt. Þó deyr einginn optar enn106

eitt sinn, og því hræddist ég ekki þínar ógnir.” Við þessi hans orð kastar Gríður
honum aptur í rúmið. Hann snerist þá að brúði sinni og var hann þá allglaður. Og
er hann var sem blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir109

honum fram á stokkinn og reiðir saxið allt að höfði honum og mælti: “Djarfur ertu
og nú í stað skaltu dauðann fá.” En Illugi segist eigi hræðast dauðann sinn. Hún
mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan hitt að eigi hafi hræðst dauða sinn nema112

þig. Far nú til svefns og sof vel!” Hann fer nú og snýst að konu sinni og er nú allra
blíðastur við hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram á
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stokkinn. Hún reiðir nú saxið og mjög er hún ófrýnlig að sjá. En allt fer sem fyrr115

að Illugi kvaðst eigi hræðast. Gríður mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar
æðar skelfast hvergi, og þú hræðist ekki. Nú skaltu þiggja líf af mér, og þar með
gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þó alldrei launað þér þennan118

velgjörning þvíat þú hefur komið mér úr miklum álögum þvíat með þessum hætti
hef ég margan mann myrt og drepið, og hafa allir hræðst mitt hið ógurliga sax.
VIII vaska menn hef ég drepið með þessu saxi. Og væri slíkt þó ekki kvennligt121

verk. En nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða. Kongur sá réð fyrir
Álfheimum er Áli hét. Hann átti drottningu er Álfrún hét. Þau áttu dóttur eina,
er Signý hét. Hún var að öllu vel að* öllu* vel* að sér. Og þegar Signý hafði alldur124

til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í vesturvíking. Dóttur áttu
þau saman, þá er Hilldur hét, og var hún meyja fríðust. Fór Signý þá til föður síns
og var með honum. Drottning fékk sótt, þá er hana leiddi til bana, en kongur barst127

fyrir lítt af. En Signý var í skemmu og hafði sorg mikla eptir kong sinn og móður.
Kongur fékk þá drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en innan
var hún hið versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau gátu að eiga VII dætur,130

og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu hinar verstu flagðkonur. Það bar til í
ríkinu að maður hvarf hverja nótt, og ætluðu allir að Grímhilldur mundi því vallda.
Kongur tók nú að elldast, og þótti drottningu minna verða af hjáhvílunum enn hún133

villdi. Hugsar hún nú að svíkja kong sinn og fá sér annan yngri. Gaf hún honum
nú eitur að drekka, og fékk hann þegar bana af því og var hann þegar heygður hjá
drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist svo mjög að hún eyddi öllu ríkinu bæði af fé136

og mönnum. Eptir þessi verk Grímhilldar gekk hún til skemmu þeirrar, er Signý sat
í, og dóttir hennar. En er hún kom þar, mælti hún: ‘Þú, Signý, hefur lengi í mikilli
sæmd og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka. Því það legg ég á þig að þú hverfir139

í burt og byggir hellir og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir
þín skal fara með þér, og hver maður sem hana lítur skal fella ást til hennar. En þú
skalt hvern myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur. Þær skulu142

hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig sundra og höggva og meiða,
en alldrei skaltu deyja né fyrirfarast að helldur og alldrei skaltu frelsast af þessum
álögum fyrr enn ef þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt hið ógurliga sax þá er þú145

reiðir það. En með því að þeim mun það ógurligt sýnast, mun sá eigi finnast.’ Signý
mátti eigi mæla fyrir harmi og gráti. Hilldur mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur,
að ég launaði þér þín álög og það mæli ég um að öðrum fæti standir þú á skemmu148

þessari, en öðrum heima á kongshöllinni. Þrælar skulu kynda bál þar mitt í milli
fóta þér. Þetta bál skal standa bæði nætur og daga, og öll skaltu neðan af elldi
brenna, en ofan frjósa, og að alldrei fáir þú þína ró fyrr enn við mæðgur komustum151

úr þessum álögum. Þá skaltu deyja og detta ofan í bálið.’ Þá mælti Grímhilldur:
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‘Mjög heimskuligt er okkar tal, og vil ég að þetta halldist hvorki.’ Hilldur segir að
þetta yrði að standa. Hverfa þær síðan í burt, og er hér Hilldur, dóttir mín. Og154

vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur mér komið úr álögum.” Og
að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og
hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og títt. Nú varð Hilldur ákafliga157

hrædd. En Illugi veitir Gríði dugnað og höggur þær bæði ótt og títt og eigi léttir
hann fyrr enn þau hafa drepið þær allar. Gríður mælti þá: “Nú hefur þú, Illugi,
frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær átt í XI vetur.” Hann160

segir það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta fylgir Gríður þeim til báts Illuga og gaf
hún þeim gull. Og hefur hann með sér elldinn, og skilldist hún þar við þau. En
hann rær aptur til sinna manna. Þeir urðu við það glaðir og létu sér hitna. Mánuð163

lá kongsson þar, og gaf honum alldrei byr. Björn kendi það Hilldi og kvað Illuga
hafa hana sótt í hellirinn og segir hún sé hin versta tröllkona. Sigurður bað Björn
þegja og eigi villdi því trúa er Björn sagði. Eina nótt var það, er menn kongssonar166

sváfu á skipinu. Sjá þeir að morgni að Björn var horfinn og leituðu og sjá um síðir
að hann hangir upp við siglutréð. Þeir vissu ekki hverju gegndi um líflát hans, en
Gríður hafði hengt hann um nóttina fyrir það hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir169

það siglir Sigurður heim í Finnmörk. Við góðan byr komst svo heim í Danmörku
og hafði fengið ofurfjár og gaf gull á tvær hendur. Er hann nú heima með föður
sínum. Illugi var löngum með kongssyni, en átti þó búgarð nærri kongshöllinni.172

Litlu síðar andaðist Hringur kongur. Sigurður lét erfi drekka eptir föður sinn og
bauð til hinu beztu mönnum í landinu. Var Sigurður til kongs tekinn yfir það ríki
er faðir hans hafði átt. Hafði hann verið fylkiskongur í Danmörku og ráðið fyrir175

Skáney. Signý kemur nú til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur
segja þá öll deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér til konu. Signý segir
að Illugi skuli ráða og vera hennar giptingarmaður. Sigurður talaði þá þetta mál við178

hann, og með samþykki hennar gipti Illugi honum Signýju drottningu. Voru þeirra
samverur góðar, og áttu mörg börn, og urðu öll mikilsháttar menn, synir Sigurðar
kongs og Signýjar drottningar. Illugi lifði lengur enn þau, en eigi er getið um börn181

þeirra, hans og Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og
endar svo sögu af Illuga hinum hugprúða Gríðarfóstra. Endað á Holtum þann 25.
september 1772.184
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A.24 NKS 1706 4to
Det Kongelige Bibliotek, Copenhagen, Denmark
Denmark, 1773-82

1 Hákonar þáttr Hárekssonar

2 Víga-Glúms saga

3 Illuga saga Gríðarfóstra (47r-68r)

Saga af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir í sögu
þeirra. Hringur kongur var vitur og vinsæll, milldur af fé og mikill bardagamaður.
Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við henni átti4

hann einn son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur og bezt að íþrótt-
um búinn, blíður vinum sínum og stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið. Hann
átti garðshorn skammt frá kongsríki. Hann átti kellingu þá er Hilldur hét. Þau7

áttu einn son er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn fimur við alla leika.
Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu
jafnan leika saman. Átti kongsson margra aðra leiksveina, og bar Illugi langt af10

þeim. Hvað sem reyna átti vann hann jafnan. Kom þar um síðir að kongsson og
Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef með vopnum vegnir
yrði. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið.13

Var hann bæði lyginn og lymskur, en ekki að síður var hann hinn mesti kappi og
fullhugi. Hann varði land kongs fyrir víkingum og var því mikils metinn af kongi.
Björn öfundaði mjög að Illugi var svo vel metinn af kongssyni og rægði hann við þá16

feðga, sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi, en trúði þó ekki. Og gengur
svo um nokkra vetur að Sigurður er heima með föður sínum. Einn tíma bað Sig-
urður föður sinn að fá sér skip og menn og segist vilja úr landi að afla sér frama og19

frægðar. Kongur sagði það skylldi til reiðu innan mánaðar, “og vil ég Björn, ráð-
gjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar: “Að vísu vil ég Illugi
fari.” Kongur svarar að Björn skylldi fylgja honum því hann væri hinn mesti kappi22

og mundi honum trúr sem sér. Skilja þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson
til Sviða og segir Hilldi tal þeirra kongs. Hún segir son sinn ungan vera og ekki í
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hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér ef Björn bregður honum því25

að hann þori ekki að berjast í orrustu með þér.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En
kongsson snýr heim til hallar og er hljóður. Ambátt var sú hjá Hilldi er Saumlöð
hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta galldrakona. Hún hafði margan mann illa28

leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er Sviði skilldi
þar eptir. Hann játar því. Það var síðdags Illugi fór heiman. Hann kom til seljanna
og fann pálinn. Var þá dimmt af nótt, en fer þó frá seli nú. Þá er hann var skammt31

kominn, var hlaupið eptir honum og á bak svo hart að hælarnir komu framar á brin-
guna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Þetta var Saumlöð.
Illugi gengur ekki að síður og bar flagð þetta langan veg þar til hann kom að stórum34

steini. Þar keyrði hann flagðið niður við steininn svo hann braut sundur hrygginn,
og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti ekki ferðinni fyrr enn hann kom heim og var
hann þá helldur ófrýnn, en Hilldur, móðir hans, var mjög blíð. Hún sagði: “Hafa37

nokkur tíðindi orðið í ferð þinni, son minn, eða fannstu pálinn er ég bað þig að
sækja?” “Já,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína á vegi, er ég
sendi að afla elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég verri stúlku vera mega því hún40

reið mér, en ég bannaði henni með því móti ég braut í henni hrygginn við stein.”
Hilldur kvað hann nú mega vera í sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sigurði
kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því glaðliga og gladdist við og43

gekk til hvílldar síðan. Að morgni býst Illugi til kongshallar og kveður föður sinn
og móður, kemur síðan til hallar. Þá kongur sat að drykkjuborðum. Hann gengur
fyrir kong og kveður hann. Kongur tók honum vel, en er Sigurður sér hann, fagnar46

hann honum blíðliga og býður honum hjá sér sitja. Illugi gjörir nú svo. Líða nú
nokkrir dagar þar til skip Sigurðar eru öll búin. Hallda þeir síðan frá landi, og voru
þeir Illugi og Björn með kongssyni í för. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands og49

gjörðu á hvorutveggja landinu margar upprásir og unnu mikinn sigur á Skotum,
fengu þar með ofurfjár. Hvergi herjuðu þeir þar að ekki hefði sigur. Var þar allt
fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda. Rekur þá á storm mikinn, og52

rekur þá norður um haf. Herðir nú svo á seglin að hélt við rifi. Síðan tekur hvert
band að slitna. Sjá þeir nú hvergi til landa, en inn rennur á bæði borð. Kemur nú
leki á skipið svo að allir standa í austri í VII daga. Binda þeir nú seglin með sterkum55

böndum og fá stór áföll svo að jafnan lá við skipbroti og eru þá flestir uppgefnir.
Nú sjá þeir land fyrir stafni líkast sem í hamra sé, og rak þar inn skipið og í eina
vík. En þeir hélldu heilu skipi sínu og mönnum. Kongsson sagði að þeir skylldu58

þar byrjar bíða. Þá voru flestir menn að þrotum komnir af erfiði en svo kallt að nær
var dauði enn líf því þeir höfðu öngvan elld á skipinu. Þeir fóstbræður báru sig vel,
en þó villdu allir elldi ná, en fengu þó ekki. Björn tók þá að kala af kullda og mælti61

til Illuga: “Þú skalt róa yfir um fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur eigi,
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skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga gullhring er ég helld
á.” Illugi sagði: “Víst skal ég ekki veðja höfði mínu við þig Björn, en víst skal ég að64

elldi leita ef mönnum mætti til gagns koma.” Rær hann nú einnsaman frá sínum
mönnum. Hellir var stór öðrumegin fjarðar. Réð fyrir honum tröllkona hin mesta,
er Gríður hét. Þar kemur hann að landi og festir bát sinn og gengur síðan á land67

upp og kemur í hellirinn. Þá var kvölld komið. Hann heyrir þá að fast var til jarðar
stigið, og kemur Gríður heim. Hún frétti hann að nafni. Hann kvaðst Illugi heita.
Þótti honum sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar, horinn hékk ofan á munninn.70

Hún hafði skegg mikit og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru sem arnarklær,
brýrnar sem bik, augun græn, ennið helblátt, eyrun féllu um vangana. Sá stakkur
er hún var í tók eigi lengra enn á lendar, en í fyrir á tær ofan. Einginn villdi hana73

fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær
þú hér nema þú mælir III sannindi og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá
dóttur minni, en viljir þú ekki þiggja þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali76

til dauðs.” Illugi svarar að hann vill þetta. Eptir það gengur fram kona svo fríð að
Illugi þykist öngva slíka séð hafa og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún
var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að mæla sannindin.79

Hellir þinn er svo stór og breiður að ekki hef ég þvílíkan séð, og svo er nefið á þér
mikit að ég hef ekki séð meira, þú sjálf svo svört að gólfið er bjart hjá þér, og öngva
ámáttligri hef ég séð. Einninn hef ég séð dóttur þína. Fegurðar ykkar hef ég séð82

mestan mun, og svo munu allir segja þeir ykkur sjá.” Gríður mælti: “Víst er það
satt að þú vilt eigi hæla mér, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það
þykir mér nú ráð að þú farir í sæng hjá dóttur minni og leikir hvað þig lystir fyrst85

þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu farið verða,” segir Gríður, “og
þarf ekki lengi eptir lýsingum að bíða.” Illugi svarar svo vera skylldi. Gengur hann
að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og eru þau nú komin88

bæði í eina sæng. Snýst Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún sýndi honum
öngvan blíðuleik. Gengur nú Gríður að sænginni og þrífur í hár Illuga og snarar
um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún björtu91

saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði ekki á sér.
Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson, hugðir þú að ég mundi
þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún, “þú skalt fá dauða í stað.” Ill-94

ugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég hingað að forlög hafa
svo fyrirætlað. Einginn deyr meir enn einu sinni, og hræðist ég ekki ógnir þínar.”
Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í sængina. Snýr hann þá að brúði sinni97

og var þá hálfglaður og er hann var blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um
hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið að höfði honum. “Djarf-
ur ertu,” sagði hún, “að þú skammar dóttur mína og skaltu fá dauða í stað.” Illugi100
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svarar: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef ég séð
slíkan að ekki hræðist dauða sinn, og er nú mál að sofa, og sof í náðum!” Snýst Ill-
ugi nú að konu sinni og er nú blíðastur við hana. Gríður hleypur þá að sænginni og103

kippir honum fram á stokkinn, reiðir þá saxið svo hátt sem hún kann hæst, og fer
allt sem fyrr, lá Illugi kyrr og hrærði sig ekki. Gríður mælti þá: “Ekki ert þú sem
annar maður. Þínar æðar skjálfa hvergi, og skaltu nú þiggja líf af mér, og gef ég þér106

dóttur mína, er Hilldur heitir. Æðra fæ ég þér ekki launað þinn velgjörning því þú
hefur komið mér úr miklum álögum þvíat með þessum hætti hef ég margan mann
myrt fyrir það þeir hafa hræðst mitt biturliga sax. XV menn hef ég með þessu saxi109

drepið, og er slíkt ekki kvennaverk ef sjálfráðar væri. Nú mun ég segja þér æfisögu
mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning
hans hét Álfrún. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Var hún að öllu vel að sér, og112

er ég sú sama Signý. Og nær að hún hafði fengið mannsalldur og vizku, var hún
gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur áttu þau, er
Hilldur hét, er var meyja fríðust og er hún hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður115

míns, og dóttir mín, og vorum með honum. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi
til bana. Faðir minn barst þá lítt af. Var ég í skemmu og hafði sorg mikla eptir
móður mína. Faðir minn fékk þá drottningar, er Grímhilldur hét. Hún var fögur118

að sjá, en var þó versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og
brá þeim öllum í kyn móður sinnar. Urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar
til í ríki strax eptir það að kongur hafði eignast Grímhilldi að maður hvarf fimmtu121

hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongur þá að
elldast, og þótti drottningu þá lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn hún
villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri124

og gaf honum eitur að drekka, og fékk hann bana og var hann heygður hjá drott-
ningu hans. Grímhilldur illskaðist nú svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum
og penningi. Eptir þessi hennar illverk, gekk hún til skemmu minnar, þar ég lá,127

og dóttir mín. En er hún kom, mælir hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd
og sælu setið, en ég skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú hverfir í
burt og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín130

skal fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt
hvern myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt VII systur, allar dætur mínar.
Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í sundur höggva.133

Þú skalt alldrei dáið geta og alldrei fyrr úr álögum komast enn þú hittir þann mann
er ekki hræðist þitt ógurliga sax þá er þú reiðir það að honum. En fyrir því þeim
mun það ógurligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá ekki mæla fyrir136

harmi. Hilldur, dóttir mín, mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér
álögin og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en
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öðrum fæti heima á kongshöll. Þrælar skulu kynda bál á millum fóta þér. Það bál139

skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu af elldi brenna neðan, en ofan frjósa,
og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu
á þeirri stundu detta ofan í bálið og brenna.’ Grímhilldur tók þá til orða: ‘Mjög142

heimskuligt er okkar hjal, og vil ég það halldist hvorki.’ Hilldur sagði það mætti
standa. Hurfu við þá mæðgur hingað í þennan hellir, og er ég sú sama Signý, en
Hilldur mín dóttir. Og vil ég nú gefa þér dóttur mína og launa þér svo að þú hefur145

komið okkur úr álögum þessum.” Og að endaðri þessari sögu komu í hellirinn VII
skessur með biturligum skálmum og sóttu að Gríði í ákafa. Illugi hleypur þá upp
og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir upp síðan. Grímhilldur mælti:148

“Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu
stríði XI vetur.” Illugi segir það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim
til bátsins og gaf hún þeim gull mikit. Hafði Illugi með sér elldinn. Skilldi Signý151

þar við þau. Illugi rær nú til manna sinna. Þeir urðu við það glaðir, létu sér nú hitna.
Mánuð lá kongsson þar, og gaf honum alldrei burt. Kendi Björn Hilldi það óveður,
kvaðst Illugi hafa sótt hana í hellir, og segir Björn að hún sé hin mesta tröllkona.154

Sigurður bað Björn þegja og ekki villdi hann því trúa. Eina nótt var það að menn
kongssonar sváfu á skipum. Er þeir vakna, sjá þeir að Björn var horfinn og leituðu
þeir hans og sjá að hann hékk við siglutréð. Þeir vissu ekki hverju gegndi um líflát157

hans. Signý hafði hengt hann á þeirri nóttu fyrir það að hann kallaði dóttur hen-
nar, Hilldi, tröllkonu. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk, og gaf honum þá
allvel byr til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á tvær160

hendur. Er hann nú heima hjá föður sínum. Illugi var lengi með Sigurði, en þó
átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
þá er hann leiddi til bana. Lét Sigurður drekka erfi eptir föður sinn og býður til163

öllum beztu mönnum er í voru hans ríki. Var hann þá til kongs tekinn yfir það ríki
er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og
hafði ráðið fyrir Skáney. Signý kemur þá til Danmerkur. Tók Illugi vel við henni.166

Illugi sagði mönnum sínum öll deili á henni. Sigurður bað hennar sér til handa.
Signý bað Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál við hann, og giptir Illugi Sigurði
kongi Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg börn169

og urðu öll mikilsháttar menn. Lifðu þau mjög lengi. Illugi lifði lengur, en ekki
er getið barna þeirra Hilldar og hans. Eptir dauða Hilldar varð Illugi fóstbróðir
Gnoðar-Ásmundar. Og lýkur svo sögu Illuga Gríðarfóstra.172

l.148: ‘Grímhilldur’, has been underlined and the correct name, ‘Gríður’, has been added in the
margin.
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Figure A.25: NKS 1706 4to, f.47r

426



A.25 Lbs 152 4to
Landsbóksafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1775-88

Laxdæla saga (now in Lbs 151 4to)

Finnboga saga ramma (now in Lbs 151 4to)

Sneglu-Halla þáttr (now in Lbs 151 4to)

Eiríks saga rauða (now in Lbs 151 4to)

Ljósvetninga saga (now in Lbs 151 4to)

Hálfdanar þáttr svarta ok Haralds hárfagra (now in Lbs 151 4to)

Sturlaugs saga starfsama (now in Lbs 151 4to)

Hálfdanar saga Eysteinssonar (now in Lbs 151 4to)

Þorsteins saga Víkingssonar (now in Lbs 151 4to)

Jarlmanns saga ok Hermanns (now in Lbs 151 4to)

Rémundar saga keisarasonar (now in Lbs 151 4to)

1 Ketils saga hængs

2 Gríms saga loðinkinna

3 Örvar-Odds saga

4 Ásmundar saga víkings

5 Hróa þáttr heimska

6 Konráðs saga keisarasonar

7 Mágus saga jarls

8 ‘Esópus saga’
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9 Illuga saga Gríðarfóstra (151r-154v)

10 ‘Ævintýri (nokkrar skrítiligar fabúlæ)’

11 Rímur af Úlfari sterka

12 Eylandsrímur

Figure A.26: Lbs 152 4to, f.151r

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við4
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henni átti hann son einn, er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur sýnum og
bezt að íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði
hét kall. Hann átti byggð skammt frá kongshöll. Hilldur nefndist kelling hans.7

Þau áttu son saman, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn fimur við
alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Þessi Sigurður kongsson
og Illugi lögðu jafnan leika saman. Marga átti kongsson aðra leiksveina. Bar Illugi10

þó langt af þeim. Hvað sem reyna skylldi vann hann jafnan. Og kom svo um síðir
að þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag. Skylldi hvor annars hefna ef með
vopnum yrðu vegnir. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var13

flest illt gefið. Hann var bæði lyginn og lymskur að öllu, en eigi að síður var hann
hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils metinn
af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði hann16

mjög við þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði eigi.
Og fór svo fram um nokkra vetur að Sigurður var heima með föður sínum. Einn
tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn, kvaðst hann vilja úr landi fara19

að afla sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi til reiðu að mánaðarfresti, “og vil
ég að Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson segir: “Að
vísu ætla ég Illugi fari.” Kongur kvað Björn fara skylldi með honum því hann væri22

hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér, og skilja nú talið. Eptir þetta gengur
kongsson til Sviða og segir þeim Hilldi tal þeirra kongs. Hún segir son sinn ungan og
eigi í hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér mjög ef Björn bregður25

honum því að hann þori eigi að berjast í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En
kongsson snýr heim til hallar og er helldur hljóður. Ambátt var sú hjá Hilldi er
Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta seiðkona og hafði margan mann28

illa leikið. Þess er getið að Hilldur kemur að að* máli við Illuga og bað hann að sækja
pál í sel er Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það var síðdags. Hann kom til
selsins og fann þar pálinn, og var þá dimmt af nótt, og fer hann þó frá selinu. En þá31

er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu
fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. En það
var Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður þar til hann kom að einum stórum steini,34

berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði flagðið niður við steininn svo hart að
hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti eigi fyrr ferð sinni
enn hann kom heim og var þá helldur ófrýnn, en móðir hans var mjög blíð og mælti:37

“Hafa nokkur nýlundi gjörst í ferð þinni, son minn, eða fannstu pálinn sem ég bað
þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína, er ég
bað að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég að verri stúlka finnist því40

hún reið mér, en ég bannaði henni það með því móti að ég braut í henni hrygginn
við einn stein.” Hilldur kvað hann þá mega vera í sendiför, “og vil ég að þú þjónir
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Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga og gladdist43

helldur við, gekk síðan til hvílldar. En að morgni kveður Illugi föður og móður og
býst til kongshallar og kemur síð, er kongur sat yfir drykkjuborðum. Hann gengur
fyrir kong og kveður vel. Kongur býður honum að sitja hjá liðinu, en er Sigurður sér46

hann, fagnar hann honum forkunnar vel og býður honum sitja hjá sér. Illugi gjörir
svo. Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hallda þeir þá frá landi, og
voru þeir báðir Björn og Illugi með kongssyni. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands49

og gjörðu á hvorutveggja landinu stórar upprásir, unnu mikinn sigur á Skotum,
og fá ofurfjár. Hvergi herja þeir þar að eigi höfðu þeir sigur, og var allt fólk við þá
hrætt. Um haustið vill Sigurður heim hallda. Rak þá á storm mikinn, og gekk skipið52

mjög. En þá rekur norður í haf. Nú herðir svo á seglið að hélt við rif. Síðan tekur
hvert band að slitna, og sjá þeir nú hvergi til landa, en inn rennur á bæði borð. Tók
nú skipið stórum að leka svo allir menn standa í austri um VIII daga. Síðan binda55

þeir seglin með sterkum böndum og fá stór áföll svo liggur við skiptjóni. Og mæðast
þá flestir. Nú sjá menn land fyrir stafni, en það var lukt hömrum. Síðan rak skipið
upp í eina vík, og hélldu þeir öllu heilu, skipi og mönnum. Kongsson sagði að þeir58

skylldu þar byrjar bíða. Voru þá flestir menn hans af erfiði að þrotum komnir. Var
þeim svo kalt að þótti bani víss því einginn var elldur í skipinu. Þeir fóstbræður báru
sig vel, en þó villdu allir elldi ná. Björn tók þá að kala af kullda og mælti: “Þú, Illugi,61

skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en ef þú finnur hann eigi, skaltu láta
mig ráða á höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga gullhring þann er ég helld
á.” Illugi mælti: “Víst skal ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég64

að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Reri hann nú einnsaman frá
skipinu. Hellir stór stóð hinumegin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona ein hin
mesta, er Gríður hét. Illugi kom að landi, festi bát sinn, gekk á land upp í hellirinn.67

Var þá kvölld komið. Hann heyrir þá að fast var stigið til jarðar, og kom Gríður
heim. Hún frétti hann að nafni, en hann lést Illugi heita. Honum þótti sem hagl og
hríð stæði úr vitum hennar, en horinn hékk ofan fyrir munninn. Skegg mikit hafði70

hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik,
augun græn, en ennið helblátt. Eyrun féllu um vangana. Stakkur sá er hún í var
tók eigi meir enn á lendar í fyrir, en á tær á bak, en í fyrir á tær. Einginn villdi hana73

fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. “Öngvan elld fær þú hér,” segir
Gríður, “nema þú mælir III sannmæli og ef þú gjörir það skjótt, þá skaltu liggja hjá
dóttur minni.” Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk fram ein kona svo fríð að Illugi76

þóttist öngva þvílíka séð hafa og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún var
hljóð og fámálug. Þá tók Illugi til orða: “Nú mun mál að mæla sannindin. Hellir
þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan þvílíkan séð. Svo er nefið á þér mikit að79

ég hef eigi séð meira ferlíki, en þú sjálf svo svört að fagurt er gólf hjá þér, og öngva

430



hef ég ámáttligri séð. Ég hef séð dóttur þína, og fegurðar ykkar hef ég séð mestan
mun, og svo munu flestir segja sem ykkur sjá.” “Víst er það satt,” sagði Gríður, “að82

ekki viltu hæla mér né mig lofa, en eigi lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En
það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng til dóttur minnar og leikir hvað þig lystir
fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Mun nú skjótt að öllu farið verða,” segir hún,85

“og þarf eigi lengur brúðkaups að bíða.” Illugi segir svo skuli vera. Gengur hann nú
að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni. Og nú er þau koma
bæði í eina hvílu, snýst Illugi að meyjunni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir honum88

öngva blíðu. Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár Illuga, snarar um hönd
sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún saxi mjög biturligu
og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði eigi á sér. Þá mælti Gríður:91

“Heyr þú, vondur herjansson. Þú þenktir að ég mundi þola þér að þú smánaðar
dóttur mína? Nei,” segir hún, “þú skalt nú fá dauða í stað.” Illugi segir: “Mitt hjarta
hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég hingað að örlög hafa svo fyrirætlað. Deyr94

einginn nema einu sinni, og hræðist ég ekki ógnanir þínar.” Við þessi orð kastaði
Gríður honum aptur í sængina. Snýr hann sér þá að brúði sinni og var allglaður. Og
þá er hann var við hana sem blíðastur, vefur Gríður hár hans um hönd sér í annað97

sinn og kippir honum fram á stokkinn og mælti: “Djarfur ert þú að þú skammar
dóttur mína og skaltu fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Eigi hræðist ég dauða minn.”
Þá mælti Gríður hlæjandi: “Öngvan hef ég fyrr slíkan séð að eigi hræðist dauða100

sinn, og er nú mál að sofa, og sof í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er
sem blíðastur. Gríður hleypur nú að sænginni í þriðja sinn og kippir honum fram
á stokkinn og reiðir sverðið sem hún kunni hráðast. Illugi lá kyrr, og fór allt sem103

fyrr. Gríður mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn því þínar æðar skjálfa eigi. Skaltu
nú þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei
launað þér þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég106

með þessu saxi margan mann myrt því þeir hafa hræðst þann biturleik. XVI menn
hef ég með þessum hætti drepið, og er þó slíkt eigi kvennaverk ef í sjálfræði væri.
Nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir109

Álfheimum er Áli hét. Drottning hans hét Álfreim. Hún átti dóttur eina, er Signý
hét. Var hún að öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. En nær ég hafði fengið
námsalldur og vizku, var ég gipt þeim manni er Eiríkur hét. Og féll hann í orrustu112

í austurvegi. Dóttur eina áttum við, er Hilldur hét, meyja fríðust, og er hún nú hjá
þér sænginni. Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín. Vorum við hjá honum
nokkra hríð. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir minn þá115

lítt af. Ég var í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Nokkru síðar fékk
faðir minn þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en var þó
hið mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Áttu þau saman VII dætur, og brá þeim118
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öllum til móður sinnar, og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til nýlunda
í ríkinu, strax eptir það kongur hafði fengið Grímhilldar, að maður hvarf fimmtu
hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi slíku vallda. Tók kongur þá fast121

að elldast, og þótti drottningu lítið verða af hjáhvílum og helst minna enn hún villdi
því hana sótti ergi mikil. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan yngri. Gaf
hún honum þá eitur að drekka. Fékk hann svo bana og var heygður hjá drottningu124

sinni. Grímhilldur illskaðist svo að hún eyddi allt ríkið bæði að mönnum og fénaði.
Eptir þessi sín illverk, gekk hún til skemmu, þar ég var, og dóttir mín. En er hún
kom þar, mælir hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd og sælu setið, en ég127

skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú skalt hverfa í burt og byggja
hellir og verða mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með
þér, og hver sem hana lítur skal fella mikla ást til hennar. En þú skalt hvern þann130

myrða sem þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur eru.
Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga og alla vega þig í sundur höggva, en þú
skalt þó alldrei dáið geta og ekki fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir þann133

mann er ekki hræðist þitt hið mikla sax þá er þú reiðir að honum. En með því það
er svo ógnarligt, mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi mæla fyrir harmi. En
Hilldur, dóttir mín, sagði þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér álögin.136

Og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum
heim á kongshöllinni. Skulu þrælar kynda bál á millum fóta þér. Það bál skal standa
bæði nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna, en að ofan frjósa, og alldrei139

fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum þínum álögum, þá skaltu á
sömu stundu ofan í elldinn detta og brenna til ösku.’ Grímhilldur segir þá: ‘Mjög
er okkar hjal heimskuligt, og vil ég að hvorki halldist.’ Hilldur sagði það yrði að142

standa. Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan hellir og höfum hér síðan dvalið,
og er ég sú sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og vil ég þú, Illugi, eigir hana og
launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum þessum.” Nú að endaðri þessari145

sögu komu VII systur í hellirinn með ofurligum skálmum og sóttu að Gríði. Illugi
hleypur þá upp og [...] sverð sitt og drepur þær allar og brennir þær allar á báli. Þá
[...]: “Nú hefur Illugi frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu148

stríði XI vetur.” Illugi kvað það nógu lengi vera. Eptir það fylgir Signý Illuga og
Hilldi til bátsins og gaf hún honum mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn, og
skilldi Signý þar við þau. Nú rær Illugi með elldinn til manna sinna. Þeir urðu við151

það glaðir og létu sér nú hitna. Þar lá kongsson mánuð, og gaf honum alldrei burt
að sigla. Björn kendi Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellir og segir
Björn að hún sé hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og villdi hann því154

eigi trúa. Það bar til tíðinda eina nótt, er menn kongssonar lágu á skipum og sváfu,
að Björn var horfinn er þeir vöknuðu. Þeir leituðu hans um skipið og sáu að hann

432



hékk við siglutréð og var dauður. En eigi vissu þeir hverju gegndi um líflát hans.157

En Signý hafði hengt hann fyrir það hann hafði kallað Hilldi tröllkonudóttir. Eptir
þetta sigldi Sigurður kongsson frá Finnmörk heim til Danmerkur, og gaf honum þá
vel byr. Hafði hann fengið ofurfjár í gulli og silfri og gaf á tvær hendur. Var hann160

nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var lengi með Sigurði kongssyni, en þó
átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
þá er hann leiddi til bana. Lét kongsson þá erfi drekka eptir föður sinn og býður163

til öllum beztu mönnum er í voru ríkinu. Var hann þá til kongs tekinn yfir allt það
ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði fylkiskongur verið í Danmörku
og ráðið fyrir Skáney. Skömmu síðar kom Signý til Danmerkur. Tók Illugi þá vel166

við henni, og svo Hilldur, dóttir hennar. Segir Illugi mönnum þá öll deili á henni og
var hann því Gríðarfóstri kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í geð og þótti vera
hinn mesti kvennskörungur og þar með [...] fegursta, og biður hann hennar sér til169

handa, en Signý segir Illuga því ráða og veik helldur til hans. Talar kongur þá þetta
mál við Illuga, og urðu þau málalok að Illugi gipti Sigurði kongi Signýju mágkonu
sína. Voru samfarir þeirra góðar kongs og hennar, og áttu mörg börn. Urðu það172

allt mikilsháttar menn. Og lifðu þau kongur og Signý lengi. Illugi varð þó elldri og
lifði lengur enn Sigurður kongur, og er þó eigi getið barna þeirra Hilldar og hans.
En eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér175

svo sögu af Illuga Gríðarfóstra. Finis.
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A.26 BL Add. 11159
British Library, London, United Kingdom
Iceland, 1775-1825 (defective)

1. Göngu-Hrólfs saga

2. Illuga saga Gríðarfóstra (77v-89v)

Figure A.27: BL Add. 11159, f.77v

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra manna fríðastur og bezt4

að íþróttum búinn, blíður vinum sínum, stríður óvinum. Sviði hefur kall heitið.
Hann átti garðshorn skammt frá kongsríki. Hann átti kellingu þá er Hilldur hét.
Þau áttu einn son, þann er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn framur við7
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alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi
lögðu jafnan leik saman. Átti kongsson marga aðra leiksveina, og bar Illugi langt af
þeim. Hvað sem reyna þurfti, vann hann jafnan. Kom þar um síðir að kongsson og10

Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef með vopnum vegnir
væri. Var nú kyrt um hríð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið. Bæði
var hann lyginn og lymskur, en eigi að síður var hann hinn mesti kappi og fullhugi.13

Hann varði land kongs fyrir víkingum og var því mikils metinn af kongi. Björn
öfundaði mjög að Illugi var svo mikils metinn af kongssyni og rægði hann við þá
feðga og sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi, en trúði þó ekki. Og gekk16

svo fram um nokkra vetur að Sigurður er heima með föður sínum. Einn tíma bað
Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og segist vilja fara úr landi og afla sér
frama og frægðar. Kongur segir að það skuli vera til reiðu innan mánaðar, “og vil19

ég Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongur svarar: “Að vísu
vil ég að Illugi fari.” Kongur segir að Björn skylldi fylgja honum því hann væri hinn
mesti kappi, “og mundi hann trúr þér reynast.” Skilldu þeir svo talið. Eptir þetta22

gengur kongsson til Sviða kalls og segir Hilldi tal þeirra kongs. Hún segir son sinn
ungan vera og eigi í hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér ef Björn
bregður honum því hann þori ekki að berjast í hernaði með þér.” Lýkur Hilldur svo25

máli sínu. En kongsson snýr heim til hallar og er hljóður. Ambátt var sú hjá Hilldi
er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta galldrakona. Hún hafði margan
mann illa leikið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann að sækja pál í selið,28

er Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það var síðdags að Illugi fór heiman. Hann
kom til selsins og fann pálinn. Var þá dimmt af nótt, en fer þó frá selinu. En er
hann var skammt kominn, var hlaupið eptir honum og á bak honum að hælarnir31

komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Var
þetta Saumlöð. Illugi gengur eigi að síður og bar flagð þetta langan veg þar til að
hann kom að stórum steini. Þar keyrði hann flagðið niður við steininn svo hart að34

hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti eigi fyrr ferðinni enn
hann kom heim og var hann þá helldur óhýrr. En Hilldur móðir hans var mjög blíð.
Hún sagði: “Hafa nokkur tíðindi orðið í ferð þinni, son minn, eða fannstu pálinn er37

ég bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Hilldur segir: “Fannstu nokkuð stúlku mína,
er ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég stúlku mega kalla því
hún reið á mig, en ég banaði henni þó með því móti að ég braut í henni hrygginn40

við stein.” Hilldur svarar að hann mega vera í sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir
Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga og gladdist
við og gekk til hvílldar síðan. Að morgni býst Illugi til kongshallar og kveður föður43

sinn og móður, kemur síðan til hallar. Þá sat kongur undir drykkjuborðum. Hann
gengur fyrir kong og kveður hann. Kongur tekur honum vel. En er Sigurður sér
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hann, fagnar hann honum blíðliga og bað hann hjá sér sitja. Illugi gjörir nú svo. Líða46

nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar eru öll búin. Hallda þeir síðan frá landi, og
voru þeir báðir Illugi og Björn í för með kongssyni. Sigldu þeir nú til Orkneyja og
Skotlands og gjörðu á hvorutveggja landinu margar upprásir og unnu mikinn sigur49

á Skotum og fengu þar með ofurfjár. Hvergi herjuðu þeir þar að eigi hefði þeir
sigur. Var því allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda. Rekur þá á
stóran storm svo ofbyrja verður, og rekur þá norður um haf. Herðir nú að seglinum52

svo hélt við rifa. Síðan tekur hvert band að slitna. Sjá þeir nú hvergi til landa, en
inn rennur á bæði borð. Kemur nú leki á skipið svo allir standa nú í austri í VIII
daga. Binda þeir seglin nú með sterkum böndum og fá stór sjó og áföll að jafnan lá55

við skipbroti, og eru þá flestir uppgefnir. Nú sjá þeir land fyrir stafni líkast sem í
hamra sé, og rak þar inn skipið í eina vík. En hélldu heilu skipi sínu og mönnum.
Kongsson sagði að þeir skylldu þar byrjar bíða. Þá voru flestir menn að þrotum58

komnir af erfiði en svo kalt að nær voru að dauða komnir, en höfðu öngvan elld í
skipinu. Þeir fóstbræður báru sig bezt, en þó villdu allir elldi ná, en fengu þó ekki.
Björn tók þá til að kala og mælti til Illuga: “Þú skalt róa yfir fjörð þennan og leita að61

elldi og ef þú finnur eigi, skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú finnur, skaltu eiga
gullhring er ég helld á.” Illugi segir: “Víst skal ég ekki veðja höfði mínu við þig,
Björn, en þó skal ég að elldi leita ef mönnum vorum mætti til gagns koma.” Rær64

hann nú einnsaman frá sínum mönnum. Hellir stór var öðrumegin fjarðar. Réð
fyrir honum tröllkona hin mesta, er Gríður hét. Þar kemur hann að landi og festir
bát sinn, gengur síðan á land upp og kemur í hellirinn. Þá var kvölld komið. Hann67

heyrir að hart er til jarðar stigið, og kemur Gríður heim. Hún fréttir hann að nafni.
Hann kvaðst Illugi heita. Þótti honum sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar,
horinn hékk ofan á nafla. Hún hafði skegg mikit og kollhettu á höfði. Hendur70

hennar voru sem arnarklær, brýrnar sem bik, augun græn, ennið helblátt. Eyrun
féllu um vangana. Sá stakkur er hún var í tók eigi lengra enn á lendar, en í fyrir
á tær ofan. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi segist vilja sækja til hennar elld.73

Gríður mælti: “Öngvan elld fær þú hér nema þú mælir III sannindi. Ef þú gjörir
þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þennan kost, þá hirði
ég ekki um þó Björn kali til dauðs.” Illugi sagðist vilja þetta. Eptir það gengur fram76

kona svo fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og þegar felldi hann mikla ást til
hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að mæla
sannindin,” og segir: “Hellir þinn er svo stór og breiður að eigi hef ég þvílíkan79

séð, og svo er nefið á þér mikit að eigi hef ég meira, en þú sjálf svo svört að gólfið
er bjart hjá þér, og öngva ámáttligri hef ég litið. Einninn hef ég séð dóttur þína á.
Fegurð ykkar hef ég séð mestan mun, og svo munu allir segja sem ykkur sjá.” Gríður82

mælti: “Víst er það satt að þú vilt ekki hæla mér, en eigi lízt þér svo illa á mig sem
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þú lætur. En það þykir mér ráð að þú farir í sæng hjá dóttur minni og leikir hvað
þig lystir, fyrst þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að öllu farið verða,”85

segir Gríður, “og þarf eigi lengi að lýsingum að bíða.” Illugi segir að svo mega vera.
Gengur hann að hvílunni og kastar af sér klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni,
og eru þau bæði komin í eina hvílu. Snýst Illugi að henni og gjörir sig blíðan, en88

hún sýndi honum öngvan blíðuleik. Gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár
Illuga og snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi
brá hún björtu saxi svo honum var nú bani búinn, en hann gaf þó samt lítinn gaum91

að þessu og veitti öngva bón. Gríður var hin reiðasta og frétti að honum vondum
orðum, kvað hann óráðvandan og mesta skelmir vera þar hann væri svo djarfur að
hann villdi smána dóttur sína, “og skaltu því skammt eiga eptir ólífað.” Illugi gegndi94

orðum Gríðar og sagðist eigi mundi kvíða bana sínum, “þar allir átti einu sinni að
deyja.” Því þar kvaðst hann alldrei komið hafa, síðan að hann hafði fæðst, að hann
hafði hræddur orðið og sagði að forlög mundi sér þangað stýrt hafa ef að hann fengi97

bana af hennar bannsettri loppu, “og munt þú eigi skaka dug úr mér með ógnunum
einum.” Nú tók Gríði að renna reiði og sveiflaði honum sem soppi upp í sængina
aptur til dóttur sinnar, og tók hann nú aptur að snúa að henni sem vanligt var og100

ætlaði nú að gjöra að vilja þeirra beggja en þegar hann var kominn í bezta gæti,
kom þar Gríður til allrar ólukku aptur framan að rekkjustokknum. Eins og fyrri
þreif í hár hans og rekti honum fram á stokkinn, brá saxi sínu og bjóst að höggva103

hann. Lét hún nú allófrýnliga og lét sem hún mundi nú strax ganga í milli bols og
höfuðs á honum fyrir djörfung sína þar hann hefði í sæng að smána dóttur sína.
Illuga fóru sér orð sem áður og lést alldrei mundi dauðann hræðast hversu illa sem106

hann léti. En kelling brosti við og kvað öngvan jafn hugprúðan honum fæddan og
sagði honum bezt að snúa sér að dóttur sinni og taka á sig náðir. Illugi þáði þetta
og snerist strax að henni með rassum faðmlögum og allskyns náttúrligri blíðu. En109

svo verði að segja hverja sögu sem hún gengur að Gríður kemur í þriðja tíma inn að
sængurstokknum, og er nú eigi að lengja söguna um það að þar fóru bæði orð og
atvik eins og áður, og kvaðst Illugi eigi að helldur kvíða dauða sínum því hann átti112

einu sinni að deyja. Þegar Gríður heyrði þetta varð hún yfrið glöð og sagðist eigi
skylldi sýna honum meira af þessum hrekjum, “því nú sé ég gjörla að þinn jafningi
að hugprýði mun hvergi finnast. Skal ég nú gefa þér líf, og máttu nú ókvíðinn í115

náðum fara í sæng hjá dóttur minni. Máttu nú vita hún heitir Hilldur, og mún
hún þér vel meinast. Get ég alldrei golldið þér að makligleikum þar þú hefur með
hugprýði þinni hjálpað mér úr raunum mínum og frelst mig úr álögum illum. Hef118

ég banað XIII mönnum með saxi mínu því þeir hafa allir hræddir orðið þegar ég hef
reiðst það. Vænti ég menn kalli þetta eigi kvennligt æður, en svo verður að segja
hverja sögu sem gengur. Skaltu nú heyra æfisögu mína, og er hún á þessa leið. Sá121
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kongur réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Hann hafði fengið drottningar af dýrum
ættum er Álfbrún hét, og ól við henni eina dóttur sem Signý var nefnd, og get ég
hennar að litlu í því sem hún átti að sér að hafa. Hún giptist kongi þeim er Eiríkur124

hét. Áttum við eina dótturbarn er Hilldur heitir, en hann féll í vesturvíking. Bar
ég mig lítt eptir þann mannskaða og undi þar eigi lengur, fór helldur með dóttur
minni, Hilldi, til forelldra minna, hvar hún nemdi kvennligar listar. Þar eptir dó127

móðir mín hvað að nú jók harma mína. Faðir minn barst og illa af lengi. Kongur
tók um síðir að hyggja af hörmum sínum og þó að hann væri nú gamall orðinn, þá
var hann samt röskur að burðum og villdi nú fá sér drottningarefni, en þar kom130

um sömu mundi í ríkið kona nokkur. En einginn vissi hvaðan hún kom, og var því
meining margra hún mundi af bóni sent vera. Hún nefndist Grímhilldur og var
afarfríð sýnum, en þar var flagð í fögru skinni. Kongi rann strax hugur til hennar133

svo hann bar upp bónorð sitt fyrir henni, hverju hún galt strax gott jáyrði. Var
þegar við brúðkaupi búist, og gekk kongur að eiga hana. Unni hann henni mjög
og grunaði ekkert um illsku hennar. Þau áttu VII dætur saman, og var ein annarri136

verri, fullar af öllum skömmum. Líktast þær mjög í kyn móður sinnar og voru úti
á flakki hverja nótt. Allar voru þær mestu hamskipur og verðar í litlögð öll þeirra
illskubrögð, því borginni allri var banaskál byrluð. Svo ók nú illska þeirra að hverja139

nótt hvarf maður, og urðu allir hér af felmsfullir því einginn þóttist mega um frjálst
höfuð strjúka. Hélldu allir að drottning mundi þessu olla og villdu því hana feiga.
Kongur var nú gamall orðinn, og þótti Grímhilldi því stór brestur á hvílubrögðum142

hans, þar hún var heillastúlka , er ærið mikit upp á heiminn. En hugsaði hún að búa
eiturinn að honum og byrlaði kong banaskál, sem honum varð að bana. Var hann
síðan heygður að fornum sið og var síðan hann hverjum manni mjög harmdauður.145

En Grímhilldur lagðist nú undir einn strákinn eptir annan. Kellingin greiðasöm
eyddi svo hart nær allri borginni á skammri stundu og brytjað saman á borð sitt
bæði menn og fénað og fékk þó alldrei nógu að helldur. Eitt sinn gekk hún allbúinn148

til allra skamma að skemmu minni. Ég stóð fyrir dyrum með dóttur minni, sem þá
mætti heita barn að alldri. Þegar hún kom, talar hún til mín á þessa leið: ‘Þú hefur
lengi setið hér í sóma og yfirlæti, en ég skal nú þar endi á gjöra og bið ég það verði151

að áhrinsorðum sem ég hef hug að fyrir þér að mæla, sem er það að þú nú strax
hverfir heðan í hellir minn og verðir þar að tröllkonu og heitir Gríður. Þér skal
og dóttir þín fylgja með þeim ummælum að hver sem hana sér fái soddan ást til154

hennar að hann fái eigi ráðið sjálfum sér nema að fái komist í rúm hjá henni. En
þú skalt þá alla drepa með saxi þínu því þeir skulu allir hræddir verða þá þú reiðir
það. Þú átt og VII systur. Þær skulu allar við þig orrustu eiga þegar þú vilt sofna.157

Þu skalt þó að sárum sundur flaka að viðureign þeirra, en skalt þó alldrei geta dáið
að helldur fyrir vopnum þeirra og skaltu þó alldrei úr þeim álögum komast nema
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sá nokkur komi sem eigi verður hræddur þó þú reiðir sax þitt, en geti þó öngva bjó160

sér veitt og mun það seint verða, því sá mun einginn fæddur vera svo þú fáir hann
fundið og munu þínir dagar fyrri endast.’ Ég gat engu orðs uppkomið og villdi ég
hún hafði helldur veitt mér bana þá strax. En Hilldur tók þá til orða, þó hún ung163

væri: ‘Og óska ég að að það hríni á þér sem ég nú mæli. En það er að þú standir
öðrum fæti á höll kongs, en hinum á skemmu okkar, og kynda C þrælar bál milli
fóta þér og það til gagns bæði nætur og daga svo að brenni bæði holld og skin af166

þér, en að ofanverðu skal þig alla kala af frosti. Og skaltu öngva ró hafa í þessum.
En þó skal þessa verst verða þegar þú drepist. En ef svo kann ske, ef við mæðgur
komustum úr þessum kröggum, þá skaltu ofan í bálið detta og þar til kola kalldra169

brenna.’ Þegar Grímhilldur heyrði þetta, sagði þá hún: ‘Mér lízt bezt við tókum
aptur orð okkar, svo þetta okkar raus sé dauð, og mál sé laust.’ Hilldur sagði að
hvortveggja skylldi halldast, ‘hvað sem að um okkar gagn yrði.’ Þetta var allt eins172

og við manninn mælt, að við liðum strax yfir lög sem land og lentum hjá þessum
hellir.” Og endaði hún svo æfisögu sínu. Þótti Illugi hún bæði ljót og leiðinlig. Eptir
þetta tók Gríður enn til máls við Illuga: “Hér er nú Hilldur, dóttir mín,” segir hún,175

“og skaltu nú eiga hana fyrir lífgjöfina og njót þú hennar! Manna bezt þú ert og
hennar makligastur.” Þegar þau voru nú þetta að tala, heyra þau dynir miklar úti og
ólæti sem hellirinn mundi hrapa. Tók þá Gríður að hvessa augum og Illuga hrinti178

annan stað ef hann sæi hvað vallda mundi ógangi þessum. Í því sér hann hvar VII
skessur skunda í hellirinn. Voru þær yfrið tröllsligar og ráðust á Illuga. En hann
barði við og drengilega og tók í móti sem...181

l.4: Some text is missing here. It is Sigurður, not Sigríður his mother, who is the most handsome
of men. l.20: Presumably Sigurður, not the king.
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A.27 Rask 30
Den Arnamagnæanske Samling, Copenhagen, Denmark
Iceland, 1800-10

1 Eiríks saga rauða

2 ‘On Iceland and Greenland’

3 ‘On the Danish attack on Algier in 1770 and 1772-3’

4 ‘Poem on the Danish attack on Algier in 1770 and 1772-3’

5 Ljósvetninga saga

6 ‘Description of Greenland’

7 ‘On the Turkish abductions on the Westman Islands in 1627’

8 ‘Letter from Bishop Þorleifur Magnússon’

9 ‘Letter from Bishop Oddur Einarson’

10 Heiðreks gátur

11 Jóns saga helga

12 Heiðarvíga saga

13 Flóamanna saga

14 Fertrams saga ok Platos

15 Illuga saga Gríðarfóstra (201v-206r)

16 Hálfdanar saga svarta ok Haralds hárfagra

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur1

hét. Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
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segir í sögu þeirra. Hringur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og bard-
agamaður mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna4

fríðust. Við henni átti hann son einn, er Sigurður nefndist. Hann var manna fríðas-
tur sýnum og bezt að íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, en stríður
óvinum. Sviði hefur kall heitið. Hann átti byggð skammt frá kongshöll. Hilldur7

nefndist kelling hans. Þau áttu son saman, er Illugi hét. Hann var mikill og ster-
kur, einninn fimur við alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi.
Þessi Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leik saman. Marga átti kongsson10

aðra leiksveina. Bar Illugi þó langt af þeim. Hvað sem reyna skylldi vann hann
jafnan. Og kom svo um síðir að þeir kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og
skylldi hvor annars hefna ef með vopnum væru vegnir. Var nú kyrt um hríð. Björn13

hét ráðgjafi kongs. Honum var flest illa gefið. Hann var bæði lyginn og lymskur að
öllu, en eigi að síður var hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum.
Var hann því mikils metinn af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo16

kær kongssyni og rægði hann mjög við þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni.
Kongur hlýddi á, en trúði eigi. Og fór svo fram um nokkra vetur að Sigurður var
heima með föður sínum. Einn tíma bað Sigurður föður sinn fá sér skip og menn,19

kvaðst vilja fara úr landi að afla sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi til reiðu
að mánaðarfresti, “og vil ég að Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.”
Kongsson svarar: “Að vísu ætla ég Illugi fari.” Kongur kvað Björn fara skylldi með22

honum því hann væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér, og skilja nú
tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir þeim Hilldi tal þeirra kongs.
Hún segir son sinn ungan vera, og ekki í hernað færan því hann væri óreyndur.25

“Mislíkar mér mjög ef Björn bregður honum því að hann þori eigi að berjast í or-
rustu.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En kongsson snýr heim til hallar og er helldur
hljóður. Ambátt var sú hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta28

seiðkona og hafði margan mann illa leikið. Þess er getið að Hilldur kom að máli við
Illuga og bað hann að sækja pál í sel er Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það
var síðdags. Hann kom til selsins og fann þar pálinn, og var þá dimmt af nótt og fer31

hann þó frá selinu. En þá er hann var skammt kominn, er hlaupið á bak honum svo
hart að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði
Illuga með. En það var Saumlöð. Illugi gengur ekki að síður, þar til hann kom að34

einum stórum steini, berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði flagðið niður við
steininn svo hart að hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti
eigi fyrr ferð sinni enn hann kom heim og var þá helldur ófrýnn, en móðir hans var37

mjög blíð og mælti: “Hafa nokkur nýlundi gjörst í ferð þinni, son minn, eða fannstu
pálinn sem ég bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Fannstu nokkuð
stúlku mína, er ég bað að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég að verri40
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stúlka finnist því hún reið mér, en ég banaði henni og það með því móti að ég braut í
henni hrygginn við einn stein.” Hilldur kvað hann þá vera mega í sendiför, “og vil ég
að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga43

og gladdist helldur við, gekk síðan til hvílldar. En að morgni kveður Illugi föður og
móður og býst til kongshallar, kemur þar síðan er kongur sat yfir drykkjuborðum.
Hann gengur fyrir kong og kveður hann vel, og býður honum að sitja hjá sínu liði,46

en er Sigurður sér hann, fagnar hann honum forkunnar vel og býður honum sitja
hjá sér. Illugi gjörir svo. Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hallda
þeir þá frá landi, og voru þeir báðir Illugi og Björn með kongssyni. Sigldu nú til49

Orkneyja og Skotlands og gjörðu á hvorutveggja löndunum stórar upprásir, unnu
mikinn sigur á Skotum og fengu ofurfjár. Hvergi herja þeir þar að eigi höfðu þeir
sigur, og var allt fólk við þá hrætt. En um haustið vill Sigurður heim hallda. Rak52

þá á storm mikinn, og gekk skipið mjög, en þá rekur norður í haf. Nú herðir svo
á seglið að hélt við rif. Síðan tekur hvert band að slitna, og sjá þeir nú hvergi til
landa, en inn rennur á bæði borð. Tók nú skipið stórum að leka svo allir menn55

standa í austri um VIII daga. Síðan binda þeir seglin með sterkum böndum og fá
stór áföll svo að liggur við skiptjóni. Og mæðast þá flestir. Nú sjá þeir land fyrir
stafni, en það var lukt hömrum. Síðan rak skipið upp í eina vík, og hélldu þeir58

öllu heilu, skipi og mönnum. Kongsson sagði þeir skylldu þar byrjar bíða. Voru þá
flestir menn hans af erfiði að þrotum komnir. Var þeim þá svo kalt að þeim þótti
bani sinn víss því einginn var elldur í skipinu. Þeir fóstbræður báru sig vel, en þó61

villdu allir elldi ná. Björn tók þá að kala af kullda og mælti: “Þú, Illugi, skalt róa yfir
fjörð þennan og leita oss að elldi, en ef þú finnur hann ekki, skal ég ráða yfir höfði
þínu, en finnur þú hann, skaltu eiga gullhring þennan er ég helld á.” Illugi mælti:64

“Víst skal ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita, mætti
mönnum vorum gagn að verða.” Reri hann nú einnsaman frá skipinu. Hellir stór
stóð hinumegin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona ein hin mesta, er Gríður67

hét. Illugi kom að landi, festi bát sínum, gekk síðan á land upp í hellirinn. Var þá
kvölld komið. Hann heyrir það að fast var stigið til jarðar, og kom Gríður heim.
Hún fréttir hann að nafni, en hann lést Illugi heita. Honum þótti sem hagl eða hríð70

stæði úr vitum hennar, en horn eitt hékk ofan yfir munninn. Skegg mikit hafði
hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik,
augun græn, en ennið helblátt. Eyrun féllu um vangana. Stakkur sá er hún í var73

tók eigi meir enn á lendar á bak, en í fyrir á tær. Einginn villdi hana fríða kalla.
Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. “Öngvan elld fær þú hér,” segir Gríður,
“nema þú mælir III sannyrði, og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur76

minni.” Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk fram ein kona svo fríð að Illugi þót-
tist öngva þvílíka séð hafa, og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð
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og fámálug. Þá tók Illugi til orða: “Nú mun mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn79

er svo hár og breiður að ég hef öngvan þvílíkan séð. Svo er nefið á þér mikit að ég
hef ekki séð meira ferlíki, en þú sjálf svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva
hef ég ámáttligri litið. Ég hef séð dóttur þína, og fegurðar ykkar hef ég séð mestan82

mun, og svo munu flestir segja sem ykkur sjá.” “Víst er það satt,” sagði Gríður, “að
ekki viltu hæla mér né mig lofa, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það
þykir mér nú ráð að þú farir í sæng til dóttur minnar og leikir hvað þig lystir fyrst85

þér lízt betur á hana enn mig. Mun nú skjótt að öllu farið verða,” segir hún, “og
þarf eigi lengur brúðkaups að bíða.” Illugi segir svo skuli vera. Gengur hann nú að
hvílunni og kastar klæðunum, en kelling þjónar dóttur sinni. Og nú er þau koma88

bæði í eina hvílu, snýst Illugi að meyjunni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir honum
öngvan blíðuleik. Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár Illuga, snarar um
hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún saxi mjög91

biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði eigi á sér. Þá mælti
Gríður helldur reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson. Þú hugðir að ég mundi
þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún, “þú skalt fá dauða í stað.”94

Illugi segir: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég hingað að örlög hafa
svo fyrirætlað. Deyr einginn nema einu sinni, og hræðist ég ekki ógnanir þínar.”
Við þessi orð kastar Gríður honum aptur í sængina. Snýr hann sér þá að brúði97

sinni og var þá allglaður. Og þá er hann var við hana sem blíðastur, vefur Gríður
hár hans um hönd sér í annað sinn og kippir honum fram á stokkinn, reiðir saxið
að höfði honum og mælti: “Djarfur ert þú að þú skammar dóttur mína og skaltu fá100

dauða í stað.” Illugi mælti: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Þá mælti Gríður hlæjandi:
“Öngvan hef ég fyrr slíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og er nú mál að sofa, og
sof í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur við hana. Gríður103

hleypur nú að sænginni hið þriðja sinn og kippir honum fram á stokkinn og reiðir
sverðið sem hún kunni hráðast. Fór allt sem fyrr. Illugi lá kyrr og hrærði sig hvergi.
Gríður mælti þá: “Ekki ertu sem aðrir menn því æðar þínar skjálfa hvergi. Skaltu nú106

þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei launað
þér þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég með þessu
saxi margan mann myrt því þeir hafa hræðst þess biturlig leika. XVI menn hef ég109

með þessum hætti drepið og eru slíkt eigi kvennaverk ef í sjálfræði væri. Nú mun
ég segja þér æfisögu mína, og þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum
er Áli hét. Drottning hans hét Álfreim. Þau áttu dóttur eina er Signý hét. Var hún112

að öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. En nær ég hafði fengið námsalldur
og vizku, var ég gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Og féll hann í orrustu í austurvegi.
Dóttur áttum við saman, er Hilldur hét og var meyja fríðust og er hún nú hjá þér í115

sænginni. Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín. Og vorum við með honum
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nokkra hríð. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir minn þá
lítt af. Ég var í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Nokkru síðar fékk118

faðir minn þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en var þó
hið versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu saman VII dætur, og brá þeim
öllum til móður sinnar, og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til nýlunda121

í ríkinu, strax eptir það kongur hafði fengið Grímhilldar, að maður hvarf fimmtu
hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi þessu vallda. Tók kongur þá
fast að elldast, og þótti drottningu lítið verða af hjáhvílum hans og helst minna enn124

hún villdi því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan
yngri. Gaf hún honum þá eitur að drekka, og fékk hann svo bana og var heygður
hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist þá svo mjög að hún eyddi allt ríkið bæði127

að mönnum og fénaði. En eptir þessi sín illverk, gekk hún til skemmu minnar, þar
ég lá, og dóttir mín. En er hún kom þar, mælir hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi
í sæmd og sælu setið, en ég skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú130

hverfir burt og byggir hellir og verðir mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. En
dóttir þín skal fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella mikla ást til hennar.
En þú skalt hvern þann myrða sem þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur,133

hverjar mínar dætur eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga og alla vega
þig í sundur höggva, en þó skaltu alldrei dáið geta og ekki fyrr frelsast af þessum
álögum enn þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt hið mikla sax þá þú reiðir það136

að honum. En með því það er ógurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá eigi
mæla fyrir harmi. En Hilldur, dóttir mín, tók þá svo til orða: ‘Það villdi ég, Grím-
hilldur, að ég launaði þér álögin. Og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir139

þú á skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöllinni. Og skulu þrælar kynda bál
á millum fóta þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi
brenna, en að ofan frjósa, og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr142

þessum álögum, skaltu á þeirri sömu stundu ofan í bálið detta og brenna til ösku.’
Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög er okkar hjal heimskuligt, og vil ég að hvorki
halldist.’ Hilldur sagði það yrði að standa. Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan145

hellir og höfum hér dvalið síðan, og er ég sú sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og
vil ég nú, Illugi, gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum
þessum.” Nú að endaðri þessari sögu komu þær VII systur í hellirinn, hinar mestu148

skessur með ógurligum skálmum og biturligum, og sóttu að Gríði alla vega. Illugi
hleypur þá upp og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir síðan á björtu báli.
Þá mælti Gríður: “Nú hefur Illugi frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég151

átt í þessu stríði XI vetur.” Illugi kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir
Signý þeim Illuga og Hilldi til bátsins og gaf hún honum mikit gull. Hafði Illugi
með sér elldinn til manna sinna, og skilldi Signý þar við þau. Nú rær Illugi með154

444



elldinn yfir fjörðinn, og urðu hans menn honum fegnir og létu sér nú hitna. Þar lá
kongsson mánuð, og gaf honum alldrei burt að sigla. Björn kendi Hilldi það óveður
og kvað Illuga hafa sótt hana í tröllshellir og segir Björn að hún sé hin mesta tröll-157

kona. Sigurður bað Björn þegja og villdi hann því eigi trúa. Það bar til tíðinda eina
nótt, er menn kongssonar lágu á skipum og sváfu, að Björn var burt horfinn er þeir
vöknuðu. Þeir leituðu Bjarnar um skipið og sáu að hann hékk við siglutréð og var160

dauður. En ekki vissu þeir hverju gegndi um líflát hans. En Signý hafði hengt hann
við siglutréð fyrir það hann hafði kallað Hilldi tröllkonudóttur. Eptir þetta sigldi
Sigurður kongsson frá Finnmörk, og gaf honum þá vel byr heim til Danmerkur.163

Hann hafði fengið ofurfjár og gaf gull og silfur á tvær hendur. Var hann þá heima
með föður sínum um hríð. Illugi var lengi með Sigurði kongssyni, en þó átti hann
stóran búgarð eigi langt, skammt, frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,166

þá er hann leiddi til bana. Lét kongsson þá erfi drekka eptir föður sinn og býður
til öllum beztu mönnum er í voru ríkinu. Var hann þá til kongs tekinn yfir allt það
ríki sem faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði fylkiskongur verið í Danmörku169

og ráðið fyrir Skáney. Skömmu síðar kom Signý til Danmerkur. Tók Illugi þá vel
við henni, og svo Hilldur, dóttir hennar. Segir Illugi þá mönnum öll deili á henni
og var hann síðan Gríðarfóstri kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í geð og þótti172

vera hinn mesti kvennskörungur og þar með hin fegursta, og biður hann hennar
sér til handa, en Signý segir Illuga því ráða og veik helldur til hans. Talar kongur
þá þetta mál við Illuga, og verða þau málalok að Illugi gipti Sigurði kongi Signýju175

mágkonu sína. Voru samfarir þeirra góðar kongs og hennar, og áttu mörg börn, og
urðu allt mikilsháttar menn. Og lifðu þau kongur og Signý lengi. Illugi varð þó
elldri og lifði lengur enn Sigurður kongur, og er þó eigi getið barna þeirra Hilldar178

og hans. En eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og
lukum vér svo söguþættinum af Illuga Gríðarfóstra.
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Figure A.28: Rask 30, f.201v
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A.28 SÁM 6
Stofnun Árna Magnússonar, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1800-1900?

1 Niklás saga (konungs) leikara

2 Sigurðar saga ok Signýjar

3 Partalopa saga

4 Ketils saga hængs

5 Grega saga

6 Rémundar saga ok Mellissínu

7 Dámusta saga

8 Þjalar-Jóns saga

9 Drauma-Jóns saga

10 Sturlaugs saga starfsama

11 Þorsteins saga Víkingssonar

12 Jarlmanns saga ok Hermanns

13 Víglundar saga

14 Illuga saga Gríðarfóstra (289r-294r)

15 Bragða-Ölvis saga

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Fyrir Danmörku réð kongur sá er Hringur hét.1

Hann var sonur Skjalldar Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll og milldur af fé og

447



hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var dóttir Vil-4

hjálms kongs úr Vallandi. Við henni átti hann einn son, er Sigurgarður hét. Hann
var allra manna fríðastur og vel að íþróttum búinn. Hann var blíður við vini sína og
ör af fé, en grimmur og óvægur við sína óvini. Sviði hét kall. Hann átti kellingu,7

þá er Hilldur hét. Við henni átti hann þann son er Illugi hét. Hann var mikill að
vexti og rammur að afli. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurgarður
kongsson og Illugi lögðu leika með sér. Átti Sigurgarður marga leiksveina og bar10

hann langt af þeim um alla hluta, en Illugi vann þó kongsson í öllu. Og þar kom að
þeir snerist í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum
vegnir. Var þá allkært með þeim. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var allt illa13

gefið er honum var sjálfrátt. Hann var lymskur og lyginn að öllu, en þó var hann
mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum, og því var hann mikils metinn af
kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni. Og svo kom að16

hann rægði hann við þá feðga og sagði Illuga ótrúan. Kongur gaf sig fátt um. Fór
svo fram nokkra stund. Sigurgarður er heima með mikilli sæmd og virðingu. Einn
tíma bað hann föður sinn að fá sér skip og menn, segist vilja úr landi sigla og afla19

sér fjár og frægðar. Kongur sagði þetta skuli vera búið á mánaðarfresti, “og skal
Björn með þér fara, en Illugi vil ég heima sé.” Sigurgarður segist vilja að vísu að
Illugi fari, en kongur vill Björn fari með honum, “því hann er kappi mikill, og bilar22

alldrei í stríði. Hann mun þér vera hollur og trúr,” segir hann, “eins og hann hefur
mér verið.” Og svo skilldu þeir sitt tal að kongur vil ekki annað enn Björn fari með
honum. Sviði segir Hilldi um tal þeirra feðga að kongur vil ekki annað enn Björn25

fari með honum. Hún segir sonur sinn sé ungur og ekki í hernað fær. “Er hann
óreyndur, og vil ég ekki að Björn beri hann fyrir í orrustum.” Lýkur Hilldur svo
sínu máli. En kongsson heyrði á tal þeirra. Fer hann nú heim aptur til hallar og28

er mjög óglaður. Ambátt sú var ein hjá Hilldi er Snulant hét. Hún var fjölkunnug
og hin mesta seiðkona. Hún hefur margan mann illa útleikið. Hilldur kemur að
máli við son sinn og biður hann sækja pál í sel sitt er Sviði lét eptir. Hann játar31

því. Það var síðdags er hann gekk heiman. Illugi fór hart og kemur til seljanna.
Hann fann pálinn, og var þá myrkt af nótt er hann fór frá seljunum. En er hann var
langt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á bringu34

honum. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. En hann gengur
ekki að síður og bar þetta flagð þar til hann kemur að einum steini stórum. Hann
keyrir þetta flagð niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnaði, og lét hún37

sitt líf. En hann létti eigi ferð sinni fyrr enn hann kom heim. Hilldur, móðir hans,
var úti á velli. Illugi var ófrýnn, en hún var blíð og mælti: “Hefur nokkuð nýtt
orðið í ferðum þínum,” segir hún, “eða fannstu pálinn þar sem ég vísaði þér til?”40

“Satt var það,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Varstu nokkuð var við stúlku mína, er
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ég sendi að afla mér hrís?” Illugi segir: “Eigi ætla ég það væri stúlka, helldur fjándi
nokkur. Hún reið mér, en ég banaði henni með þeim móti að ég braut í henni43

hrygginn við einn stein.” “Ómjúk faðmlög voru það,” segir hún og kvað slíkt orðið
hafa meina hleypiferð, “og vil ég þú fylgir Sigurgarði kongssyni í víkingalög.” Illugi
játar því blíðliga og gladdist nú við þetta og gengur inn með móður sinni og sefur46

af þá nótt. Að morgni bjóst hann heim til kongshallar að fara. Kveður áður föður
sinn og móður og gengur heim til hallar, og situr kongur þá yfir borðum. Hann
gengur fyrir kong og kvaddi hann, en kongur tók honum vel. En er Sigurgarður49

sér Illuga, fagnar hann honum blíðliga og biður hann að sitja hjá sér. Illugi gjörir nú
svo. Fór fór* nú svo fram nokkra stund að Sigurgarður er heima með föður sínum.
Og kemur nú sá tími að skip hans er búið. Var þá ráðið að þeir báðir, Björn og52

Illugi, fylgdu kongssyni. Hallda þeir frá landi og sigldu fyrst til Orkneyja og þaðan
til Skotlands og gjöra miklar upprásir og unnu mikinn sigur. Var allt fólk við þá
hrætt. Að hausti vill Sigurgarður heim hallda. Rekur þá á storm. Tekur þá skipið55

að ganga mjög og rekur þá niður í haf. Herða þeir þá seglin, og hélt þá mjög svo
við að hvert band tekur að slitna. En þeir sjá hvergi til lands. Gjörði nú svo stóran
storm að inn rauk á bæði borð. En svo voru þeir allir hraustir er á voru skipinu58

að einginn talaði æðruorð. Skipið tekur ákafliga að leka, og stóðu þeir allir í austri
í VIII dægur. Þeir herða nú seglin með sterkum strengjum og fá enn sterk áföll.
Svo búið var að skipið mundi brotna. Flestir voru þá móðir og dasaðir. Síðan sjá61

þeir land. Það var lukt háum björgum. Rekur þá skipið í eina vík. Komst það heilt
að, og menn allir. Kongsson segir þeir skuli þar byrjar bíða. Flestir menn hans
voru uppgefnir af erfiði, og svo voru þeim kalt að þeim þótti hel til hendi vera því64

að þeir höfðu öngvan elld. Kongsson bar sig hraustliga, en allir villdu ná elldi, og
náðu ekki. Björn tók þá mjög að kala og mælti: “Þú, Illugi, skalt róa yfir um fjörð
þennan á bát og leita að elldi og ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða lífi þínu, en67

finnur þú hann, þá skalt þú eiga hring þann er ég hef á hendi mér.” Illugi mælti:
“Eigi vil ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en fúss skal ég eptir elldi leita ef oss og
öðrum kynni gagn að að verða.” Og rær hann svo einnsaman frá sínum mönnum.70

Hellir einn stór var hinumegin fjarðar þessa. Þar réð fyrir tröllkona sú er Gríður
hét. Hún var hið mesta tröll. Illugi kemur þar við land, festir skipi sinn, gengur
upp og kemur í hellirinn. Þá var kvölldað mjög. Hann heyrir að fast er stigið til73

jarðar úti, og kemur Gríður og fréttir hann að nafni. Hann segir henni það. En
honum þótti hríð eða hregg stæði úr nösum hennar. Höfuð hennar var köllótt og
skegg í beltistað. Hennar fingur voru sem arnarklær, en hennar armar voru báðir76

brenndir. Stakkur hennar tók eigi meir enn á lendar á baki, en allt á tær í fyrir,
augun grængul sem í ketti, ennið snarbratt. Eyrun flóktu víða, og öngvan veginn
mátti hana fríða kalla. Illugi kvaðst ætla að sækja elld til hennar. Gríður sagði hann79
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fengi öngvan elld útan hann mælti III sannyrði áður, “og ef þú gjörir það skjótt, þá
skaltu liggja hjá dóttur minni, en viljir þú eigi þann kost, þá hirði ég eigi þótt Björn
kali þig til dauðs.” Illugi sagðist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona svo82

fríð að hann þóttist alldrei fríðari konu séð hafa. Fékk hann strax ást til hennar,
en hún varð hljóð og fáorð. Illugi tekur þá til máls: “Mér mun mál að láta fram
sannyrðin. Hellir þinn er hár og breiður svo ég hef eigi séð hús meira. Svo er og85

nefið á þér að ég hef eigi annað stærra séð, og bjart er gólfið hjá þér, og öngva hef
ég séð áminniligri enn þig, og víst er dóttir þín fögur. Og ykkar hef ég mestan
mun séð, og svo munu allir segja er ykkur sjá.” Gríður mælti: “Auðsært er það að88

hvorki viltu lofa mig né lasta, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það
þykir mér ráð að þú farir í hvílu og leikir svo sem þig lystir þvíat þér lízt betur á
dóttur mína enn mig. Og mun nú skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og þarf nú91

ekki að lengja lýsingar ykkar í milli.” Illugi sagði svo vera skylldi. Gengur hann nú
að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og koma þau bæði í
eina hvílu. Illugi snýst að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngva blíðu af94

sér. Gríður þrífur þá í hár hans og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi
brá hún björtu saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og brá
sér hvergi við. Gríður mælti helldur reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson. Þú97

varst svo heimskur að þú meintir ég mundi þola að þú blíðkir dóttur mína. Nú,”
segir hún, “þú skalt vel fá dauðann í staðinn.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alld-
rei hrætt orðið, og því fór ég í hellir þinn að forlögin hafa svo fyrirætlað. Og deyr100

einginn optar enn eitt sinn, og hræðist ég alls ekki þína ógnanna.” Við þessi orð
kastar Gríður honum aptur í rúmið, og snerist hann að brúði sinni. Og er hann var
sem blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum fram103

á stokkinn og reiðir saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu, drettingurinn þinn,”
segir hún, “og skaltu nú án dvalar dauðann fá.” En Illugi segist eigi hræðast dauða
sinn. Hún segir þá: “Öngvan hef ég þann fyrri hitt að eigi hafi hræðast dauða sinn106

útan þig. Farðu nú til svefns, og sof vel!” Illugi snýr nú enn að konu sinni og er
nú allra blíðastur við hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum
fram á stokkinn. Hún reiðir saxið grimmliga og er mjög ófrýnlig að sjá. En allt109

fór sem fyrr að Illugi hræddist eigi dauða sinn. Gríður mælti: “Eigi ertu sem aðrir
menn. Þínar æðar skelfast eigi, og nú skaltu þiggja líf af mér, og þar með gef ég
þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þér þó alldrei launað að þú hefur komið112

mér úr álögum mínum því með slíkum hætti hef ég margan drepið. Og XIII vaska
menn hef ég drepið, þó eigi hafi kvennligt verið. Og mun ég nú segja þér æfisögu
mína, en þú munt hlýða. Kongur einn réð fyrir Álfheimum, er Áli hét. Hann átti115

sér drottningu er Álfvór hét. Þau áttu eina dóttur sem Signý heitir. Hún var að
öllu vel að sér. Þegar Signý hafði alldur til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét.
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Hann féll í vesturvíking. Þau áttu eina dóttur saman, er Hilldur hét og var meyja118

fríðust. Fór þá Signý til föður síns og var með honum. Drottning fékk sótt, þá er
hana leiddi til bana. Kongur bar sig lítt. En Signý sat í skemmu og bar langa sorg
eptir móður sína. Kongur fékk þá drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur121

að sjá, en innra var hún hið mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII
dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu hinar mestu flagðkonur. Það
bar til í ríkinu við komu Grímhilldar að maður hvarf hverja nótt, og ætla allir að124

Grímhilldur mundi því vallda. Kongur tók nú til að elldast, og fannst það skjótt á
drottningu. Hún hugsar nú að svíkja kong á eitri og fá sér annan ungan, gaf hún
honum eitur að drekka, og fær hann að því bana og var hann heygður hjá drott-127

ningu sinni. Grímhilldur illskaðist svo mjög að hún nálega eyddi allt ríkið bæði
af mönnum og fé. Eptir allt þetta gekk hún til skemmu þeirrar, er Signý sat í, og
dóttir hennar. En er hún kom þar inn, þá mælti hún: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur130

lengi í mikilli sælu setið, og legg ég það á þig að þú hverfir á burt og byggir hellir
og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með
þér, og hver sem hana sér skal fella ástir til hennar. En þú skalt hvern myrða er133

þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt VII systur. Þær skulu hallda við þig bardaga
hverja nótt og alla vega þig í sundur höggva og meiða, en alldrei skaltu út af deyja
eða fyrirfarast að helldur og alldrei úr þessum álögum fyrr fríast fyrr enn þú finnur136

þann mann sem eigi hræðist dauða sinn þá er þú reiðir þitt ógurliga saxi. En með
því þeim mun það óttaligt sýnast, mun sá einginn finnast.’ Signý mátti þá eigi mæla
fyrir harmi og gráti, en Hilldur mælti þá: ‘Það legg ég á þig, Grímhilldur, því ég139

villdi geta launað þér þín álög og mæli ég um að þú öðrum fæti standir á skemmu
þessari, en öðrum heim á kongshöll, og skulu þrælar kynda bál þar mitt á milli fóta
þér. Það bál skal loga nætur og daga, og öll skaltu neðan af elldi brenna, en ofan öll142

frjósa, og alldrei fáðu ró nema við mæðgur komustum úr þessum álögum. Þá skaltu
drepast og detta í bálið.’ Grímhilldur tók þá til orða: ‘Mjög heimskuligt er okkar
tal, og vil ég að þetta halldist hvorki.’ Hilldur segir að þetta hljóti svo að standa.145

Hurfu þær báðar í burt, og er þetta mín dóttir. Og vil ég gefa þér hana og launa þér
svo að þú hefur komið okkur úr þessum álögum.” Að endaðri þessari sögu komu
VII skessur til hellisins með biturligum sverðum og hlaupa að Gríði og höggva til148

hennar hart og tíðum. Hilldur verður ákafliga hrædd, en Illugi veitir Gríði dugnað
og höggur til þeirra bæði hart og skjótt, og létta þau eigi fyrr enn þau hafa drepið
þær allar og brennt þær upp á björtu báli. Gríður mælti þá: “Þú hefur nú frelst151

okkur frá þessum skessum sem ég hef í XI ár varist.” Illugi segir það nógu lengi
verið hafa. Síðan gengur Illugi til bátsins, og fylgir Gríður honum til skips og gefur
honum gull og hefur með sér elldinn. Og skilldist hún við þau, en Hilldur var með154

honum. Illugi rær aptur til sinna manna. Þeir urðu við það glaðir og létu sér hitna af
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elldinum þeim er Illugi kom með. Mánuð lá kongsson þar, og gaf alldrei byr. Björn
kendi þar Hilldi um og kvað Illuga hafa sótt hana í hellirinn, segir hún sé hin mesta157

flagðkona. Sigurgarður bað Björn að þegja, sagðist því eigi trúa mega. Það var eina
nótt að menn kongssonar sváfu allir á skipinu, en er þeir vakna, sjá þeir að Björn er
horfinn. Þeir leita að honum og finna hann ekki. En um síðir sjá þeir Björn hanga160

í reiðanum uppi. Þeir vita ekki hvað slíku gegnir um líflát Bjarnar, en Gríður hafði
hengt hann um nóttina fyrir það hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir þetta siglir
Sigurgarður kongsson heim, og gaf honum allvel byr heim til Danmerkur, og hafði163

fengið ofurfjár og gaf hann gull á tvær hendur sér. Og situr nú heima hjá föður
sínum. Illugi var löngum hjá honum, en þó átti hann stóran búgarð. Litlu síðar tók
Hringur kongur sótt, þá hann leiddi til bana. Sigurgarður lét drekka erfi eptir föður166

sinn og lætur tilbjóða öllum beztu mönnum í landinu. Og var Sigurgarður til kongs
tekinn yfir þau ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði ráð fyrir Skáney og
var hinn fyrsti kongur í Danmörku og Sigurgarður eptir hann. Signý kemur nú til169

Danmerkur, og tók Illugi vel við henni. Sigurgarður bað hennar sér til handa. Hún
segir Illugi skylldi sinn giptingarmaður vera, og talaði Sigurgarður þetta mál við
hann, og með þeirra samþykki mæðga fastnaði Illugi honum Signýju drottningu.172

Voru þeirra samfarir góðar. Áttu þau mörg börn, og urðu öll mikilsháttar. Illugi
lifði lengur enn Sigurgarður kongur, en eigi hefur verið getið barna þeirra Hilldar
og hans. Og lýktar þetta svo endasleppt og efnisvirt af Illuga Gríðarfóstra.175

l.75: ‘köllótt’ is presumably an error, the correct reading being ‘sköllótt’.
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Figure A.29: SÁM 6, f.289r
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A.29 Lbs 381 fol.
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1803

1 Huldar saga innar miklu

2 Örvar-Odds saga

3 Hrómundar saga Gripssonar

4 Illuga saga Gríðarfóstra (77r-80v)

5 Þorsteins saga Víkingssonar

6 Hálfdanar þáttr svarta ok Haralds hárfagra

7 Hrings saga ok Skjaldar

8 Fríðþjófs saga frækna

9 Starkaðar saga gamla

10 Andra saga jarls

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við4

henni átti hann son einn, er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur sýnum og
bezt að íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði
hét kall. Hann átti byggð skammt frá kongshöll. Hilldur nefndist kelling hans.7

Þau áttu son saman, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, einninn fimur við
alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Þessi Sigurður kongsson
og Illugi lögðu jafnan leika saman. Marga átti kongsson aðra leiksveina. Ber Illugi10

þó langt af þeim. Hvað sem reyna skylldi vann hann jafnan. Kom svo um síðir að
kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag. Skylldi hvor annars hefna ef með vopnum
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yrðu vegnir. Var nú kyrt um síð. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var flest illt13

gefið. Hann var bæði lyginn og lymskur að öllu, en eigi að síður var hann hinn
mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því mikils metinn af
kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og rægði hann16

mjög við þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði ekki.
Og fór svo fram um nokkra vetur að Sigurður var heima með föður sínum. Einn
tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn, kvaðst hann vilja úr landi fara19

að afla sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi til reiðu að mánaðarfresti, “og
vil ég að Björn, ráðgjafi minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar:
“Að vísu ætla ég Illugi fari.” Kongur kvað Björn fara skylldu með honum því hann22

væri hinn mesti kappi og mundi honum trúr sem sér, og skilja nú talið. Eptir þetta
gengur kongsson til Sviða og segir þeim Hilldi tal þeirra kongs. Hún segir son sinn
ungan og eigi í hernað færan því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér mjög ef Björn25

bregður honum því að hann þori ekki að berjast í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli
sínu. En kongsson snýr heim til hallar og er helldur hljóður. Ambátt var sú hjá
Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta seiðkona og hafði margan28

mann illa leikið. Þessi er getið að Hilldur kemur að máli við Illuga og bað hann að
sækja pál í sel er Sviði skilldi þar eptir. Hann játar því. Það var síðdags. Hann kom
til selsins og fann þar pálinn, og var þá dimmt af nótt, og fer hann þó frá selinu. En31

þá er hann er skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu
fram á bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. En það
var Saumlöð. Illugi gengur ekki að síður þar til hann kom að einum stórum steini,34

berandi þetta flagð langan veg. Hann keyrði flagðið niður við steininn svo hart að
hryggurinn gekk í sundur, og lét hún svo líf sitt. En Illugi létti eigi fyrr ferð sinni
enn hann kom heim og var hann þá helldur ófrýnn, en móðir hans var mjög blíð og37

mælti: “Hafa nokkur nýlundi gjörst í ferð þinni, son minn, eða fannstu pálinn sem
ég bað þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína,
er ég bað að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég verri stúlka finnist því40

hún reið mér, en ég bannaði henni það með því móti að ég braut í henni hrygginn
við einn stein.” Hilldur kvað hann þá vera mega í sendiför, “og vil ég að þú þjónir
Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga og gladdist43

helldur við, gekk síðan til hvílldar. En að morgni kveður Illugi föður og móður og
býst til kongshallar og kemur síð, er kongur sat yfir drykkjuborðum. Hann gengur
fyrir kong og kveður vel. Kongur býður honum að sitja hjá liðinu, en er Sigurður46

sér hann, fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir
svo. Líða nú nokkrir dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hallda þeir þá frá landi,
og var þeir Björn og Illugi með kongssyni. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands og49

gjörðu á hvorutveggja landinu stórar upprásir, unnu mikinn sigur á Skotum og fá nú
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ofurfjár. Hvergi herja þeir þar að eigi höfðu þeir sigur, og var allt fólk við þá hrætt.
Um haustið vill Sigurður heim hallda. Rak þá á storm mikinn, og gekk skipið mjög,52

en þá rekur norður í haf. Nú herðir svo á seglið að hélt við rif. Síðan tekur hvert
band að slitna, og sjá þeir nú hvergi til landa, en inn rennur á bæði borð. Tekur nú
skip stórum að leka svo allir menn standa í austri um VIII daga. Síðan binda þeir55

seglin nýjum sterkum böndum og fá stór áföll svo liggur við skiptjóni. Og mæðast
þá flestir. Nú sjá menn land fyrir stafni, en það var lukt hömrum. Síðan rak skipið
upp í eina vík, og hélldu þeir öllu heilu skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir58

skylldu þar byrjar bíða. Var þar flestir menn hans af erfiði að þrotum komnir. Var
þeim svo kalt að þótti bani víss því einginn var elldur í skipinu. Þeir fóstbræður báru
sig vel, en þó villdu allir elldi ná. Björn tók þá að kala af kullda og mælti: “Þú, Illugi,61

skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en ef þú finnur hann eigi, skaltu láta
mig ráða höfði þínu, en ef þú finnur hann, skaltu eiga gullhring þennan er ég helld
á.” Illugi mælti: “Víst skal ég eigi veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég64

að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Reri hann nú einnsaman frá
skipinu. Hellir stór stóð hinumegin fjarðarins, og réð fyrir honum tröllkona ein hin
mesta, er Gríður hét. Illugi kom að landi, festi bát sinn, gekk á land upp í hellirinn.67

Var þá kvölld komið. Hann heyrir þá að fast var stigið til jarðar, og kom Gríður
heim. Hún frétti hann að nafni, en hann lést Illugi heita. Honum þótti sem hagl
og hríð stæði úr vitum hennar, en horinn hékk ofan fyrir munninn. Skegg mikit70

hafði hún og kollhettu á höfði. Hendur hennar voru sem arnarklær, en brýrnar sem
bik, augun græn, en ennið helblátt. Eyrun féllu um vangana. Stakkur sá er hún í
var tók eigi meir enn á lendar á bak, en á tær í fyrir, en í því. Einginn villdi hana73

fríða kalla. Illugi kvaðst vilja sækja elld til hennar. “Öngvan elld fær þú hér,” sagði
Gríður, “nema þú mælir III sannmæli og ef þú gjörir það, skaltu þá liggja hjá dóttur
minni.” Illugi kvaðst það vilja. Eptir það gekk fram ein kona svo fríð að Illugi þóttist76

öngva þvílíka séð hafa og þegar felldi hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og
fámálug. Þá tók Illugi til orða: “Nú mun mál að mæla sannindin. Hellir þinn er
svo hár og breiður að ég hef öngvan þvílíkan séð. Svo er nefið á þér mikit að ég hef79

eigi séð meira ferlíki, en þú sjálf svo ljót að fagurt er gólf hjá þér, og öngva hef ég
ámáttligri séð. Ég hef séð dóttur þína, og fegurðar ykkar hef ég séð mestan munn.
Svo munu flestir segja sem ykkur sjá.” “Víst er það satt,” sagði Gríður, “að eigi viltu82

hæla mér né mikit lofa, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir
mér nú ráð að þú farir í sæng til dóttur minnar og leikir hvað þig lystir fyrst þér lízt
betur á hana enn mig. Mun nú skjótt að öllu farið verða,” segir hún, “og þarf ekki85

lengur brúðkaups að bíða.” Illugi sagði svo skylldi vera. Gengur hann nú að hvílunni
og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni. Og nú er þau koma bæði í eina
hvílu, snýst Illugi að meyjunni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir honum öngva blíðu.88
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Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár Illuga, snarar um hönd sér og kippir
honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún saxi mjög biturligu og reiddi að
höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði ekki á sér. Þá mælti Gríður: “Heyr þú,91

vondur herjansson. Þú þenktir að ég mundi þola þér að þú smánaðar dóttur mína?
Nei,” sagði hún, “þú skalt nú fá dauða í stað.” Illugi segir: “Mitt hjarta hefur alldrei
hrætt verið, en því fór ég hingað að örlög hafa svo fyrirætlað. Deyr einginn nema94

einu sinni, og hræðist ég eigi ógnanir þínar.” Við þessi orð kastaði Gríður honum
aptur í sængina. Sneri hann sér þá að brúði sinni og var allglaður. Og þá er hann var
við hana sem blíðastur, vefur Gríður hár hans um hönd sér í annað sinn og kippir97

honum fram á stokkinn og mælti: “Djarfur ertu að þú skammar dóttur mína og
skaltu fá dauða í stað.” Illugi mælti: “Ég hræðist eigi dauða minn.” Þá mælti Gríður
hlæjandi: “Öngvan hef ég fyrr slíkan séð að eigi hræðist dauða sinn, og er nú mál100

að sofa, og sof í náðum!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur. Gríður
kippir hleypur nú að sænginni í þriðja sinn og kippir honum fram á stokkinn og
reiðir þá sverðið sem hún kunni hráðast. Illugi lá kyrr, og fór allt sem fyrr. Gríður103

mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn því þínar æðar skjálfa eigi. Skaltu nú þiggja
líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei launað þér
þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég með þessu saxi106

margan mann myrt því þeir hafa hræðist þann biturleik. XVI menn hef ég með
þessum hætti drepið, og er þó slíkt eigi kvennaverk ef í sjálfræði væri. Nú mun ég
segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er109

Áli hét. Var hann að öllu vel að sér. Drottning hans hét Álfreim. Hún átti dóttur
eina, er Signý hét. Var hún að öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. En nær
ég hafði fengið námsalldur og vizku, var ég gipt þeim manni er Eiríkur hét. Og féll112

hann í orrustu í austurvegi. Dóttur eina áttum við, er Hilldur hét, meyja fríðust, og
er hún nú hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín. Vorum
við hjá honum nokkra tíð. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir115

minn þá lítt af. Ég var í skemmu og hafði sorg mikla eptir móður mína. Nokkru
síðar fékk faðir minn þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá,
en var þó hið mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Áttu þau saman VII dætur,118

og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar
til nýlunda í ríkinu, strax eptir að kongur hafði fengið Grímhilldi, að maður hvarf
fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að Grímhilldur mundi slíku vallda. Tók kongur121

þá fast að elldast, og þótti drottningu lítið verða af hjáhvílum og helst minna enn
hún villdi því hana sótti ergi mikil. Hugsaði hún þá að svíkja kong og fá sér annan
yngri. Gaf hún honum þá eitur að drekka. Fékk hann svo bana og var heygður hjá124

drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist svo að hún eyddi allt ríkið af mönnum og
fénaði. Eptir þessi sín illverk gekk hún til skemmu, þar ég var, og dóttir mín. En er
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hún kom þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd og sælu setið, en127

ég skal það af þér taka. Þar með legg ég það á þig að þú skalt hverfa burt og byggja
hellir og verða mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með
þér, og hver sem hana lítur skal fella mikla ást til hennar. En þú skalt hvern þann130

myrða sem þú sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur
eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga og alla vega þig í sundur höggva,
en þú skalt þó alldrei dáið geta og ekki fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir133

þann mann er ekki hræðist þitt hið mikla sax þá er þú reiðir að honum. En með því
það er svo ógnarligt, mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá ekki mæla því hún fyrir
harmi. En Hilldur, dóttir mín, sagði þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði136

þér álögs. Og það mæli ég um við þig að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en
öðrum heima á kongshöllinni. Skulu þrælar kynda bál á millum fóta þér. Það bál
skal standa bæði nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna, en að ofan frjósa,139

og alldrei fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum þínum álögum, þá
skaltu á samri stundu ofan í elldinn detta og brenna til ösku.’ Grímhilldur sagði þá:
‘Mjög er okkar tal heimskuligt, og vil ég að hvorki halldist.’ Hilldur sagði það yrði að142

standa. Hurfum við mæðgur þá hingað í þennan hellir og höfum hér síðan dvalið,
og er ég sú sama Signý, en Hilldur dóttir mín. Og vil ég þú, Illugi, eigir hana og
launa þér svo að þú hefur komið okkur úr álögum þessum.” Nú að endaðri þessari145

sögu komu VII systur í hellirinn með ógurligum skálmum og sóttu að Gríði. Illugi
hleypur þá upp og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir þær allar á báli. Þá
mælti Gríður: “Nú hefur Illugi frelst okkur mæðgur af þessum skessum. Hef ég átt í148

þessu stríði XI vetur.” Illugi kvað það nógu lengi vera. Eptir það fylgir Signý Illuga
og Hilldi til bátsins og gaf hún honum mikit gull. Hafði Illugi með sér elldinn, og
skilldi Signý þar við þau. Nú rær Illugi með elldinn til manna sinna. Þeir urðu við151

það glaðir og létu sér nú hitna. Þar lá kongsson mánuð, og gaf honum alldrei burt að
sigla. Björn kendi Hilldi það óveður og kvað Illuga hafa sótt hana í hellir og sagði
Björn að hún væri hin mesta tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og villdi hann því154

ekki trúa. Það bar til tíðinda eina nótt, er menn kongssonar lágu á skipum og sváfu,
að Björn var horfinn er þeir vöknuðu. Þeir leituðu hans um skipið og fann að hann
hékk við siglutréð og var dauður. En ekki vissu þeir hverju gegndi um líflát hans,157

en Signý hafði hengt hann fyrir það hann hafði kallað Hilldi tröllkonudóttur. Eptir
þetta sigldi Sigurður kongsson frá Finnmörk heim til Danmerkur, og gaf honum þá
vel byr. Hafði hann fengið ofurfjár í gulli og silfri og gaf á tvær hendur. Var hann160

nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var lengi með Sigurði kongssyni, en þó
átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
þá er hann leiddi til bana. Lét kongsson þá erfi drekka eptir föður sinn og býður til163

öllum beztu mönnum er í voru ríkinu. Var hann þá til kongs tekinn yfir allt það
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ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði fylkiskongur verið í Danmörku
og ráðið fyrir Skáney. Skömmu síðar kom Signý til Danmerkur. Tók Illugi þá vel166

við henni og var hann því Gríðarfóstri kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í geð
og þótti vera hin mesti kvennskörungur og þar með hin fegursta, og biður hann
hennar sér til handa, en Signý segir Illugi því ráða og veik helldur til hans. Talar169

kongur þá þetta mál við Illuga, og verða þau málalok að Illugi giptir Sigurði kongi
Signýju mágkonu sína. Voru samfarir þeirra góðar kongs og hennar, og áttu mörg
börn. Urðu það allt mikilsháttar menn. Lifðu þau kongur og Signý lengi. Illugi varð172

þó elldri og lifði lengur enn Sigurður kongur, og er þó eigi getið barna þeirra Hilldar
og hans. En eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og
lukum vér svo sögunni af Illuga Gríðarfóstra. Enduð 20. febrúar 1803.175
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Figure A.30: Lbs 381 fol., f.77r
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A.30 Lbs 1572 4to
Landsbóksafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1818

1 Gautreks saga (konungs)

2 Hrólfs saga Gautrekssonar

3 Skálda saga

4 Áns saga bogsveigis

5 Fríðþjófs saga frækna

6 Illuga saga Gríðarfóstra (54v-56v)

7 Þorsteins saga Víkingssonar

8 Vermundar þáttr konungs (ok Upsa)

9 Af Upplendinga konungum

10 Ragnarssona þáttr

11 Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (translation of a short sec-
tion, copied from AM 415 4to)

10 Ormars þáttr Framarssonar

11 Hrómundar saga Gripssonar

12 Færeyinga saga

13 Hróa þáttr heimska

14 Sigurðar saga Akasonar

15 Tóka þáttr Tókasonar

16 Eymundar þáttr Hringssonar
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17 Hemings þáttr Aslákssonar

18 Hákonar þáttr Hárekssonar

19 Rauðúlfs þáttr

20 Eireks saga víðförla

21 Hálfs saga ok Hálfsrekka

22 Gríms saga jarlssonar

23 Játvarðar saga helga

24 Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana

25 Hálfdanar saga Barkasonar

26 Þorsteins þáttr bæjarmagns

27 Sörla þáttr

28 ‘Hana þáttr’

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Hringur hefur kongur heitið. Hann réð fyrir1

Danmörku. Hann var Skjalldar Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann,
sem segir í sögu þeirra. Hringur var vitur og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður
mikill. Hann átti drottningu, er Signý hét. Hún var allra kvenna fríðust. Við henni4

átti hann son, er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur og bezt að íþróttum
búinn. Blíður var hann við vini sína, en stríður við óvini. Sviði hefur kall heitið.
Hann átti byggð nærri kongsgarði. Hann var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Kona7

hans hét Hilldur. Son áttu þau, er Illugi hét. Hann var mikill maður og sterkur,
einninn fimur við alla leika. Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman.
Marga átti Sigurður aðra leiksveina. Bar þó Illugi langt af þeim þar sem þeir reyna10

skylldu. Kom svo um síðir að kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og skylldi
hvor annars hefna ef með vopnum væri vegnir. Og var nú kyrt um hríð. Björn hét
ráðgjafi kongs. Honum var flest illt gefið. Hann var bæði lyginn og lymskur, en13

eigi að síður var hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var
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Figure A.31: Lbs 1572 4to, f.54v

hann því mikils metinn af Hringi kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo
kær kongssyni og rægði hann mjög við þá feðga og sagði hann ótrúan kongssyni.16

Kongur hlýddi á, og trúði ekki. Liðu svo nokkur vetur að Sigurður var heima hjá
föður sínum. Það var einn tíma að Sigurður bað föður sinn um skip og menn og
kvað vilja fara úr landi að afla sér fjár og frama. Kongur kvað það skylldi vera til19

reiðu að mánaðarfresti, “og vil ég,” segir kongur, “að Björn, ráðgjafinn, fari með þér,
en Illugi sé heima.” Sigurður svarar: “Að vísu skylldi Illugi fara.” Kongur sagði að
Björn skylldi fara með þeim því hann væri hinn mesti kappi og mundi hann verða22

honum svo trúr sem sér, og skilja svo tal sitt. Eptir það gengur Sigurður til Sviða og
segir þeim Hilldi tal þeirra. Hún segir son sinn ungan vera og eigi í hernað færan
því hann væri óreyndur. “Mislíkar mér það mjög ef Björn bregður honum um það25

að hann þori ekki að berjast í orrustu.” Lýkur hún svo máli. Snýr kongsson heim
til hallar og er helldur óglaður. Ambátt var sú hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var
fjölkunnug og hin mesta seiðkona og hafði margan mann illa leikið. Það er getið28

að Hilldur kom að máli við Illuga og segir hann skylldi sækja pál í sel er Sviði hafði
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þar eptir skilið. Hann játaði því. Það var síðdags hann kom til selsins og fann
þar pálinn. Var þá dimmt. Snýr af nótt, og fer hann þó frá selinu. En er hann31

var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu fram á
bringuna. Þetta kvikindi hefur vönd í hendi og barði Illuga með. Það var Saumlöð.
Illugi gengur ekki að síður þar til hann kom að einum stórum steini, berandi þetta34

flagð langan veg, keyrði hana svo hart ofan á steininn að hryggurinn brotnaði [...]
svo líf sitt. En Illugi gekk heim og var hann þá mjög ófrýnn, en móðir hans var blíð
og mælti: “Hafa nýtíðindi gjörst í för þinni, son minn, eða fannstu pálinn sem ég37

bað þig að sækja?” “Já,” segir hann. Hilldur mælti: “Fannstu stúlku mína, er ég bað
að sækja elldivið?” Illugi mælti: “Varla helld ég að verri stúlka sé til því hún reið mér,
en ég bannaði henni það með því móti að ég braut í henni hrygginn við einn stein.”40

Hilldur sagði hann megi þá vera í sendiför, “og vil ég að þú þjónir Sigurði kongssyni
og fylgir honum í víkingu.” Hann játaði því blíðliga og gladdist nú helldur, gekk
síðan til hvílldar. En um morguninn kveður Illugi föður sinn og móður og gengur43

til kongshallar og kemur er kongur sat yfir drykkjuborðum. Hann gengur fyrir
kong og kveður hann vel. Kongur biður hann að sitja hjá sínu liði, en er Sigurður
sér hann, fagnar hann honum forkunnar vel og býður honum að sitja hjá sér. Illugi46

gjörir svo. Líða nokkrir dagar þar til skip Sigurðar er búið. Hélldu síðan frá landi.
Með Sigurði voru þeir Illugi og Björn. Sigldu nú til Orkneyja og Skotlands og gjörðu
þar miklar upprásir, unnu mikinn sigur og fengu ofurfjár. Hvergi herjuðu þeir þar49

er þeir fengu eigi sigur, og var allt fólk við þá hrætt. En um haustið vill Sigurður
heim hallda. Rak þá á storm mikinn, og gekk skipið mjög, en þá rekur norður í haf.
Nú herðir svo á seglið að hélt við rifi. Síðan tekur hvert band að slitna, og sjá þeir52

nú hvergi til landa, en inn rennur á bæði borð. Tók nú skipið stórum að leka svo
allir menn standa í austri um IX daga. Síðan binda þeir seglin með sterkum böndum
og taka stór áföll svo liggur við skiptjóni og mæða þá flestir. Nú sjá þeir land fyrir55

stafni, og var lukt hömrum stórum. Rak skipið upp í vík eina, og hélldu þeir öllu
sínu heilu, bæði skipi og mönnum. Sigurður kongsson segir að þeir skylldu byrjar
bíða. Og voru þá orðnir flestir hans menn af erfiði að þrotum komnir. Varð þeim þá58

svo kalt að þeim þótti bani sinn víss því einginn var elldur í skipinu. Þeir fóstbræður
báru sig vel, en þó villdu allir ná elldinum. Björn tók þá að kala af kullda og mælti
til Illuga: “Þú skalt róa yfir fjörð þennan og leita oss að elldi, en ef þú finnur hann61

eigi, skal ég ráða yfir höfði þínu, en ef þú finnur hann, þá skaltu eiga gullhring
þennan er ég helld á.” Illugi […]” skal ég veðja höfði mínu við þig, Björn, og gjarnan
skal ég að elldi leita, mætti mönnum vorum gagn að verða.” Hinumegin fjarðarins64

var hellir stór og réð fyrir honum tröllkona ein hin mesta, er Gríður hét. Illugi kom
að landi, festi bát sinn og gekk síðan á land upp í hellirinn. Var þá kvölld komið.
Hann heyrir þá að fast var til jarðar stigið og kom Gríður heim. Hún frétti hann að67
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nafni, en hann lét Illugi heita. Honum þótti sem hagl og hríð stæði úr vitum hennar,
en horinn hékk ofan fyrir munninn. Skegg mikit hafði hún. Kollhettu hafði hún á
höfði. Hendur hennar voru sem arnarklær, en brýrnar sem bik, augu græn, en enni70

helblátt, eyrun féllu um vangana. Stakkur sá er hún var í tók eigi meiri enn í lendar
á bak, en í fyrir á tær. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvað vilja sækja elld
til hennar. “Öngvan elld fær þú hér,” sagði Gríður, “nema þú mælir III sannmæli73

og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni.” Illugi kvað það vilja.
Eptir það gekk fram kona svo fríð að Illugi þóttist alldrei slíka séð hafa og þegar
fékk hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Þá mælti Illugi: “Nú er76

mál að mæla sannyrðin. Hellir þinn er svo hár og víður að ég hef öngvan þvílíkan
séð. Svo er nef þitt mikit að ég hef eigi séð þvílíkt ferlíki, en þú sjálf ert svo svört
að fagurt er gólf hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri séð. Ég hef séð dóttur þína.79

Fegurðar ykkar hef ég séð miklan mun og svo munu flestir segja er ykkur sjá.” “Vel
er það,” sagði Gríður, “að þú vilt eigi hæla mér, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú
lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng hjá dóttur minni og leikir við hana82

hvað þig lystir fyrst þér lízt betra á hana enn mig. Og mun skjótt að öllu fara verða,”
segir hún, “og þarf ekki lengur brúðkaups að bíða.” Illugi sagði að svo skylldi vera.
Gengur hann nú að sænginni og kastar klæðinum, en Gríður þjónar dóttur sinni,85

og er þau voru komin bæði í hvíluna, snýr Illugi að meyjunni og gjörir sig blíðan, en
hún gjörir honum öngvan blíðuleik. Nú gengur Gríður að sænginni og þrífur í hár
Illuga, snarar um hönd sér og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá88

hún saxi mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hreyfði ekki
á sér. Þá mælti Gríður helldur reiðuglig: “Heyr þú, vondur herjansson. Þú hugsar
að ég mundi þola þér að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” sagði hún, “þú skalt nú fá91

dauða í stað.” Illugi segir: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt verið, en því fór ég hingað
að örlög hafa fyrirráðið. Deyr einginn nema einu sinni, og hræðist ég eigi ógnir
þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum í sængina aptur. Snýr hann sér þá að94

brúði sinni og var allglaður. Og þá hann var sem blíðastur, vefur Gríður hár hans
um hönd sér í annað sinn og kippir honum fram á stokkinn, reiðir saxið að höfði
hans og mælti: “Djarfur ertu að þú ætlar skammar dóttur mína og skaltu dauðann fá97

þegar í stað.” Illugi mælti: “Ekki hræðist ég dauða minn.” Þá mælti Gríður hlæjandi:
“Öngvan hef ég slíkan fyrri fundið sem ekki hræðist dauða sinn, og er þér mál að
sofa að sinn!” Snýst Illugi nú að konu sinni og er sem blíðastur við hana. Gríður100

hleypur nú að sænginni í þriðja sinn og kippir honum fram á stokkinn […] sverðið
sem hún kunni bráðast. Fór allt sem fyrr að Illugi lá […] og hrærði sig hvergi. Gríður
mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn því æðar þínar skjálfa eigi. Skaltu nú þiggja103

líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. Fæ ég alldrei launað þér
þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum. Hef ég með þessu
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saxi margan mann myrt því þeir haf a hræðst þess biturleika. XVI menn hef ég með106

þessu saxi drepið, og er slíkt eigi kvennaverk ef í sjálfræði væri. Nú mun ég segja
þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli
hét. Drottning hans hét Álfreim. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Hún var að109

öllu vel að sér, og er ég sú hin sama Signý. Og nær ég hafði fengið námsalldur og
vizku, var ég gipt þeim kongi er Eiríkur hét, og féll hann í orrustu í austurvegi.
Dóttur áttum við saman er Hilldur hét og var hún meyja fríðust og er hún hjá þér112

í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og svo dóttir mín, og vorum við með henni
nokkra hríð. Móðir mín tók þá sótt, er hana leiddi til bana. Barst faðir minn þá lítt
af. Ég var í skemmu og hafði mikla sorg eptir móður mína. Nokkru síðar fékk faðir115

minn þeirrar drottningar er Grímhilldur hét. Hún var væn að sjá, en þó hið mesta
flagð. Kongur unni henni mikit. Og áttu þau saman VII dætur, og brá þeim öllum
til móður sinnar og urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til tíðinda í ríkinu118

strax eptir það að kongur fékk drottningu að maður hvarf fjórðu hverju nótt, og
trúðu því allir að Grímhilldur mundi því vallda. Tók kongur þá frekt að elldast, og
þótti drottningu þá lítið af hjáhvílum hans og helldur minna enn hún villdi. Hugsaði121

hún þá að svíkja kong og fá sér annan. Gaf hún honum þá eitur að drekka. Fékk
hann svo bana. Var hann heygður hjá móður minni. Trylldist drottning þá svo að
hún eyddi ríkið bæði af mönnum og fé. Eptir þessi sín illverk gekk hún til skemmu124

minnar, […] ég var, og Hilldur, dóttir mín, og þá mælti hún: ‘Þú, Signý, hefur hér
lengi í sæld og […] setið. Nú skal það af þér taka, og legg ég það á þig að þú hverfir
í burt, og dóttir þín, og verðir hin mesta tröllkona og skaltu nefnast Gríður. Hver127

sem dóttir þína lítur skal fá mikla ást til hennar. Þú skalt hvern þann myrða er þú
sér í sæng hennar. Þú hefur átt VII systur, hverjar mínar dætur eru. Þær skulu
hverja nótt eiga við þig bardaga, og ekki skaltu fyrri úr þessum álögum komast enn130

þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt biturliga sverð er þú reiðir að honum. En
með því það er ofurligt, þá mun sá einginn finnast.’ Ég mátti þá ekki mæla fyrir
harmi, en dóttir mín tók þá til orða: ‘Það villdi ég, Grímhilldur, að ég launaði þér133

álögin og því mæli ég um þig að öðrum fæti standir þú á þessari skemmu, en öðrum
heima á kongshöllinni. Og skulu þrælar kynda bál í milli fóta þér. Það bál skal
standa nætur og daga. Öll skaltu neðan af elldi brenna, en að ofan frjósa, og alldrei136

fá nokkra ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum þínum, skaltu á þeirri
[…] í bálið detta og til ösku brenna.’ Grímhilldur mælti: ‘Mjög er okkar hjal […] og
vil ég að hvorki halldist.’ Hilldur sagði það yrði að standa. Hurfum við […] hingað í139

þennan hellir og höfum hér verið síðan. Er ég sú sama Signý og Hilldur dóttir mín.
Vil ég nú Illugi gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur komið okkur úr þessum
álögum.” Að endaðri þessari sögu komu inn í hellirinn VII skessur með biturligum142

skálmum og sóttu að Gríði alla vega. Illugi hleypur þá upp og tekur sverð sitt og
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drepur þær allar og brennir á báli. Þá mælti Gríður: “Nú hefur þú, Illugi, frelst
okkur af þessum skessum. Hef ég átt í þessu stríði í IX vetur.” Illugi kvað það nógu145

lengi verið hafa. Eptir það fylgir Signý þeim Illuga og Hilldi til bátsins og gaf þeim
mikit gull, og hafði Illugi með sér elldinn, og skilldi Signý við þau með blíðu. Reri
nú Illugi til manna sinna og færir þeim elldinn. Og gaf þeim eigi í burt að sigla að148

sinni. Mikit fannst mönnum um fríðleika Hilldar nema Birni. Kvað hann hana
hina mestu tröllkona og villdi því eigi trúa að hún kongborin væri. Það var eina
nótt, er þeir Sigurður og Illugi lágu á skipinu og sváfu, en er þeir vöknuðu var Björn151

horfinn. Þeir leituðu hans um skipið og sáu hvar hann hengdi við siglutréð, en ekki
vissu þeir hverju gegndi um líflát hans. Signý hafði hengt hann við siglutréð af því
hann hafði kallað Hilldi tröllkonudóttur. Eptir það sigldi Sigurður frá Finnmörk154

heim til Danmerkur. Hafði hann fengið ofurfjár og gaf gull á báðar hendur. Var
hann nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var löngum með kongssyni, þó
átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt157

og dó. Lét Sigurður þá erfi drekka og býður öllum hinum beztu mönnum og er
hann nú til kongs tekinn yfir land allt er Hringur hafði haft, en hann hafði verið
fylkiskongur og ráðið fyrir Skáney […] Danmörku. Skömmu síðar kom Signý til160

Danmerkur. Tók Illugi vel við henni. Segir Illugi mönnum þá deili á henni og var
hann síðan Gríðarfóstri kallaður. Sigurði kongi féll Signý vel í geð og þótti vera
hinn mesti skörungur, og biður hann hennar sér til handa, en Signý kvað Illugi163

skylldi því ráða. Sigurður kongur víkur þessu máli til Illuga, og verða þau málalok að
Sigurður fær Signýjar og voru samfarir þeirra góðar. Þeir áttu mörg börn, urðu það
allt miklir menn. Lifðu þau Sigurður kongur og Signý lengi. Illugi varð þó elldri166

og lifði lengur enn Sigurður kongur. Eigi er getið barna þeirra Hilldar og hans. En
eptir andlát Hilldar gjörðist Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo
sögunni af Illuga Gríðarfóstra. 5. júní 1818.169
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A.31 ÍB 131 8vo
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1830-35

1 Illuga saga Gríðarfóstra (1r-8v)

2 Rímur af Eiríki víðförla

3 Úlfar saga sterka (ok Önundar fagra)

4 Rímur af Tístran og Indíönu

5 ‘Various kvæði’

6 Bósa saga (ok Herrauðs)

Hér byrjast þáttur af Illuga hugprúða. Sá kongur hefur ráðið fyrir Danmörku1

er Hringur hét. Hann var Skjalldarson, þess sem barðist hafði við Hermann, sem
segir í sögu þeirri. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll, milldur af fé og
hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu, er Sigríður hét, dóttur Vilhjálms4

kongs af Vallandi. Við henni átti hann þann son er Sigurður hét. Hann var allra
manna fríðastur og að íþróttum búinn. Hann var blíður við vini sína, ör af fé, en
grimmur við sína óvini. Sviði hefur kall heitið. Hann átti eitt garðshorn skammt7

frá kongshöllinni. Hann átti kellingu, er Hilldur hét, og son einn við henni, er
Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann á alla leika.
Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu10

leika með sér. Átti Sigurður marga leiksveina og bar hann langt af þeim hvað sem
reyna skylldi. Illugi vann hann í öllu. Og svo kom að þeir sórust í fóstbræðralag,
og skylldi hvor annars hefna, ef þeir væri með vopnum vegnir. Var nú allt kyrt með13

þeim. Björn hét ráðgjafi kongs. Honum var allt það illt gefið, sem einum manni
mátti vera og honum var sjalfrátt um. Hann var lyginn og lymskur, að öllu flár,
en eigi að síður var hann þó hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum,16

og því virðti kongur hann mikils. Björn undraði það mjög að Illugi var svo kær
Sigurði kongssyni. Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og segir Illuga
vera þeim ótrúan. Kongur hlýddi á þetta, en sagðist því ekki trúa. Fór nú svo fram19
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nokkra vetur. Er Sigurður kongsson nú heima með föður sínum með mikilli sæmd
og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn, segist hann
vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur segir þetta skylldi búið vera að22

mánaðarfresti, “og skal Björn fara með þér, og Illugi vil ég að heima sé.” Sigurður
svarar: “Að vísu vil að Illugi fari.” En kongur segir að Björn skuli fara, “því hann
er hverjum kappa meiri og bilar hann alldrei. Hann mun þér hollur og trúr vera,25

sem hann hefur mér verið.” Skilja þeir nú talið, og vil kongur ekki annað enn Björn
fari. Eptir þetta gengur kongsson til húsa Sviða og segir Hilldi um tal þeirra feðga.
Hún segir son sinn ungan vera og ekki því í hernað fara mega. “Er hann og ekki28

reyndur. Villdi ég eigi að Björn mætti bregða honum fyrir það hann þyrði eigi að
berjast í orrustu með þér.” Lýkur Hilldur svo sínu máli að kongsson fór heim aptur
til hallar og er hann mjög óglaður. Ambátt hjá var með Hilldi er Sundand hét. Hún31

var fjölkunnug og hin mesta kolbriðja. Hún hefur margan mann illa leikið. Hilldur
kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál að selhúsum sínum er Sviði lét
eptir. Hann játar því. Því það var síðdags er Illugi gekk heiman. Hann fór hart34

og kom til seljanna og fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fór þó frá selinu.
En er hann var skammt kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir
komu framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði sverð í hendi og barði Illuga með37

honum. Hér var Sundand komin. Illugi gengur eigi að síður og bar þetta flagð
langan veg þar til hann kemur að einum steini stórum og keyrir þetta flagð niður
við steininn svo hart að hryggurinn brotnaði, og lét hún svo líf sitt. En hann létti40

eigi sinni ferð fyrr enn hann kom heim. Hilldur, móðir hans, stóð úti er hann kom
heim. Illugi var ófrýnn. Hilldur var þá blíð og mælir: “Hefur nokkuð nýtt orðið í
ferðum þínum, son minn,” segir hún, “eða fannstu pálinn þar sem ég vísaði þér til?”43

“Satt er það,” segir Illugi. Hilldur mælti: “Varstu nokkuð var við stúlku mína, er
ég sendi að afla mér hrís?” Illugi segir: “Varla vissi ég verri stúlku því hún reið mér,
en ég banaði því með þeim hætti að ég braut hrygg hennar við einn stein.” Hún46

kvað það vera mega. “Ég vil,” segir hún, “að þú farir og þjónir Sigurði kongssyni og
fylgir honum í víking.” Illugi játaði því blíðliga og gladdist við þetta og gengur við
þetta inn með móður sinni og sefur af um nóttina. Að morgni bjóst hann að fara49

til kongshallar, kveður áður föður sinn og móður, gengur síðan til hallar og kemur
þá kongur er yfir dagdrykkju og gengur fyrir kong og kveður hann vel. En kongur
tekur honum vel. Og er Sigurður sér Illuga, fagnar hann honum furðuvel og biður52

hann sitja hjá sér. Illugi gjörir nú svo. Fer svo fram um nokkra daga að Sigurður
er heima hjá föður sínum, og Illugi. Nú kemur sá tími er skip Sigurðar voru búin.
Og hallda þeir nú frá landi. Var það þá ráðið að Björn og Illugi skylldu báðir fara.55

Tekur kongsson nú orlof af föður sínum, og Illugi. Sigla nú fyrst til Orkneyja og
til Skotlands og gjöra hvorutveggja marga upprás og vinna mikinn sigur á Skotum,
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fá nú ofurfjár. Leggja þeir þar hvergi til að þeir hafi eigi sigur. Var allt fólk við58

þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim aptur hallda. Og þá rekur á storm mikinn.
Tekur þá skipið að ganga mjög. Rekur þá norður í haf. Herðir nú seglið svo hélt
mjög við. Tekur nú hvert band til að slitna. Þeir sáu hvergi land. Sjórinn tekur61

mjög til að ókyrrast, og gjörði svo stóran storm að inn rekur á bæði borð. En svo
voru þeir allir hraustir er á voru þessu skipi að einginn talaði æðruorð. Skipið tekur
að leka ákafliga, og standa allir í austri í VIII dægur. Skipið rekur langt norður í64

haf og fyrir vík, þá er Gandvík hét. Þeir herða þá seglið með sterku bandi og fá
nú stór áföll svo búið var við að brotna mundi skipið. Flestir voru þá móðir. Því
næst sjá þeir land. Það var björgum lukt. Síðan rekur upp skipið í eina vík. Hélldu67

þeir heilu skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir skulu þar bíða byrjar. Flestir
hans menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt svo að þeim þótti
dauðinn víss fyrir hendi þvíat þeir höfðu öngvan elld. Kongsson bar sig furðuvel,70

en allir villdu gjarnan ná elldi, og fengu þó eigi. Björn tók þá mjög að kala og mælir
svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir fjörð þennan og leita að elldi og ef þú
finnur hann eigi, þá skal ég ráða yfir höfði þínu, en ef þú náir elldinum, þá skaltu73

eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi segir: “Víst vil ég eigi veðja höfði mínu við
þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef von er til ég finni hann.” Var hann nú
einnsaman burt frá sínum mönnum. Hellir nokkur stóð öðrumegin fjarðarins, og76

réð fyrir tröllkona sú er Gríður heitir. Hún var hið mesta tröll. Illugi kemur nú
að landi og festir bát sinn og gengur síðan á land upp og kemur síðan í hellirinn.
Var þá komið kvölld. Hann heyrir þá að hart var stigið til jarðar, og kemur Gríður79

heim. Hún spyr hann að heiti, en hann segist Illugi heita. En honum þótti sem
hríð eða hregg stæði úr nösum hennar, og horinn hékk ofan fyrir bringu. Hún
hefur skegg og sköllótt um höfuðið. Hendur hennar voru sem arnarklær, en arma82

báða brennda, en sá stakkur sem hún var í tók eigi lengra enn á lendar á bak, en allt á
tær í fyrir. Augu hennar voru græn, en ennið bratt. Eyrun féllu víða. Einginn mátti
hana fríða kalla. Illugi segist elld eiga að sækja til hennar. Gríður segir: “Öngvan85

elld fær þú af mér nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu
liggja hjá dóttur minni, en ef þú vilt eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn
kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona. Hún var88

svo fríð að Illugi þóttist alldrei fríðari séð hafa og þegar hann sá hana, felldi hann
þegar ást til hennar. Hún var hljóð og fáorð. Illugi tók þá til máls: “Mér mun að fá
sannyrðin. Hellir þessi er hár og breiður að ég hef eigi séð hús meira og sterkara.91

Og svo er nefið á þér að ég hef eigi séð annað meira. Þú ert og svört að fagurt er
gólfið hjá þér, og öngva hef ég séð arma lengri enn þig. Og víst er dóttir þín fegri.
Og ykkar hef ég séð mestan mannamunn, og svo munu allir segja sem ykkur sjá94

báðar.” Gríður mælti: “Víst er það satt að hvorki viltu lofa mig né hæla henni, og
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ekki lízt þér þó svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir
í hvílu og leik allt það er þig lystir því þér lízt betur á dóttur mína enn mig. Nú97

er skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og þarf ekki lengur lýsingar.” Illugi segir svo
vera skuli. Gengur hann að hvílu og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni.
Fara þau í eina hvílu bæði. Illugi snýr þá að henni og gjörir blíðan, en hún gjörir100

öngva gleði af sér. Þá kemur Gríður og þrífur í hár Illuga og kippir honum fram
á stokkinn, en annarri hendi brá hún björtu saxi og mjög biturligu og reiddi að
höfði honum, en Illugi lá kyrr og hrærði hvergi á sér. Gríður mælir þá reiðugliga:103

“Heyr þú, vondur herjansson. Því hugðir þú að ég mundi þola þér að þú blygðaðir
dóttur mína og nú skaltu fá dauðann í stað.” Illugi mælti þá: “Mitt hjarta hefur
alldrei hrætt orðið, og því fór ég í hellir þennan að örlögin hafa svo fyrirmælt. Þó106

deyr einginn optar enn eitt sinn, og því hræddist ég ekki þínar ógnir.” Við þessi
hans orð kastar Gríður honum aptur í rúmið. Hann snerist þá að brúði sinni og var
hann þá allglaður. Og er hann var sem blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um109

hönd sér og kippir honum fram á stokkinn og reiðir saxið allt að höfði honum og
mælti: “Djarfur ertu og nú í stað skaltu dauðann fá.” En Illugi segist eigi hræðast
dauðann sinn. Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan hitt hitt* að eigi hafi112

hræðst dauða sinn nema þig. Far nú til svefns og sof vel!” Hann fer nú og snýst
að konu sinni og er nú allra blíðastur við hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni
og kippir honum fram á stokkinn. Hún reiðir nú saxið og mjög er hún ófrýnlig að115

sjá. En allt fer sem fyrr að Illugi kvaðst eigi hræðast. Gríður mælti þá: “Eigi ertu
sem aðrir menn. Þínar æðar skelfast hvergi, og þú hræðist ekki. Nú skaltu þiggja
líf af mér, og þar með gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þó alldrei118

launað þér þennan velgjörning þvíat þú hefur komið mér úr miklum álögum þvíat
með þessum hætti hef ég margan mann myrt og drepið, og hafa allir hræðst mitt hið
ógurliga sax. VIII vaska menn hef ég drepið með þessu saxi. Og væri slíkt þó ekki121

kvennligt verk. En nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða. Kongur
sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Hann átti drottningu, er Álfrún hét. Þau áttu
dóttur eina, er Signý hét. Hún var að öllu vel að sér. Og þegar Signý hafði alldur124

til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í vesturvíking. Dóttur áttu
þau saman, þá er Hilldur hét, og var hún meyja fríðust. Fór Signý þá til föður síns
og var með honum. Drottning fékk sótt, þá er hana leiddi til bana, en kongur barst127

fyrir lítt af. En Signý var í skemmu og hafði sorg mikla eptir kong sinn og móður.
Kongur fékk þá drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en innan
var hún hið versta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau gátu að eiga VII dætur,130

og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu hinar verstu flagðkonur. Það bar til
ríkinu að maður hvarf hverja nótt, og ætluðu allir að Grímhilldur mundi því vallda.
Kongur tók nú að elldast, og þótti drottningu minna verða af hjáhvílunum enn hún133
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villdi. Hugsar hún nú að svíkja kong sinn og fá sér annan yngri. Gaf hún honum
nú eitur að drekka, og fékk hann þegar bana af því og var hann þegar heygður hjá
drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist svo mjög að hún eyddi öllu ríkinu bæði136

af fé og mönnum. Eptir þessi verk Grímhilldar gekk hún til skemmu þeirrar, er
Signý sat í, og dóttir hennar. En er hún kom þar, mælti hún: ‘Þú, Signý, hefur
lengi í mikilli sæmd og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka. Því það legg ég139

á þig að þú hverfir í burt og byggir hellir og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt
Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver maður sem hana lítur skal
fella ást til hennar. En þú skalt hvern myrða er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt142

þér VII systur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig
sundra og höggva og meiða, en alldrei skaltu deyja né fyrirfarast að helldur og alldrei
skaltu frelsast af þessum álögum fyrr enn ef þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt145

hið ógurliga sax þá er þú reiðir það. En með því að þeim mun það ógurligt sýnast,
mun sá eigi finnast.’ Signý mátti ekki mæla fyrir harmi og gráti. Hilldur mælti þá:
‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér þín álög og það mæli ég um að öðrum148

fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöllinni. Þrælar skulu
kynda bál þar mitt í milli fóta þér. Þetta bál skal standa bæði nætur og daga, og öll
skaltu neðan af elldi brenna, en ofan frjósa, og að alldrei fáir þú þína ró fyrr enn151

við mæðgur komustum úr þessum álögum. Þá skaltu deyja og detta ofan í bálið.’
Þá mælti Grímhilldur: ‘Mjög heimskuligt er okkar tal, og vil ég að þetta halldist
hvorki.’ Hilldur segir að þetta yrði að standa. Hverfa þær síðan í burt, og er hér154

Hilldur, dóttir mín. Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur mér
komið úr álögum.” Og að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með
biturligum skálmum og hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og títt. Nú157

varð Gríður ákafliga hrædd. En Illugi veitir Gríði dugnað og höggur þær bæði ótt
og títt og eigi léttir hann fyrr enn þau hafa drepið þær allar. Gríður mælti þá: “Nú
hefur þú, Illugi, frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær átt í XI160

vetur.” Hann segir það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta fylgir Gríður þeim til báts
Illuga og gaf þeim gull. Og hefur hann með sér elldinn, og skilldist hún þar við þau.
En hann rær til sinna manna. Þeir urðu við það glaðir og létu sér hitna. Mánuð lá163

kongsson þar, og og* gaf honum alldrei byr. Björn kendi það Hilldi og kvað Illuga
hafa hana sótt í hellirinn og segir hún sé hin versta tröllkona. Sigurður bað Björn
þegja og eigi villdi hann trúa er Björn sagði. Eina nótt var það, er menn kongssonar166

sváfu á skipinu. Sjá þeir að morgni að Björn var horfinn og leituðu og sjá um síðir
að hann hangir upp við siglutréð. Þeir vissu eigi hverju gegndi um líflát hans, en
Gríður hafði hengt hann um nóttina fyrir það hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir169

það siglir Sigurður heim í Finnmörk. Við góðan byr komst svo heim í Danmörku
og hafði fengið ofurfjár og gaf gull á tvær hendur. Er hann nú heima með föður
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sínum. Illugi var löngum með kongssyni, en átti þó búgarð nærri kongshöllinni.172

Litlu síðar andaðist Hringur kongur. Sigurður lét erfi drekka eptir föður sinn og
bauð til hinu beztu mönnum í landinu. Var Sigurður til kongs tekinn yfir það ríki
er faðir hans hafði átt. Hafði hann verið fylkiskongur í Danmörku og ráðið fyrir175

Skáney. Signý kemur nú til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og þau Hilldur
segja þá öll deili á henni. Sigurður kongur bað hennar sér til konu. Signý segir
að Illugi skuli ráða og vera hennar giptingarmaður. Sigurður talaði þá þetta mál við178

hann, og með samþykki hennar gipti Illugi honum Signýju drottningu. Voru þeirra
samverur góðar, og áttu mörg börn, og urðu öll mikilsháttar menn, synir Sigurðar
kongs og Signýjar drottningar. Illugi lifði lengur enn þau, en eigi er getið um börn181

þeirra, hans og Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og
endar svo sögu af Illuga hinum hugprúða Gríðarfóstra. Tantum.
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Figure A.32: ÍB 131 8vo, f.1r
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A.32 AM 949 a-g 4to

Den Arnamagnæanske samling, Copenhagen, Denmark
Denmark, 1846-48

1 Ásmundar saga kappabana

2 Þiðreks saga

3 Hervarar saga ok Heiðreks konungs

4 Gautreks saga (konungs)

5 Hrólfs saga Gautrekssonar

6 Illuga saga Gríðarfóstra (e, 1r-8v)

7 Yngvars saga víðförla

8 Ólafs saga Tryggvasonar

Söguþáttur af Illuga Gríðarfóstra. Það er upphaf þessarar sögu að sá kongur1

réð fyrir Danmörku er Hringur hét. Hann var Skjalldarson, en Skjölldur var Dags-
son. Þessi Skjölldur barðist við Hermann sem segir í sögu þeirra. Hringur kongur
var vís og vinsæll, milldur af fé og bardagamaður mikill. Hann átti drottningu er4

Sigríður hét og var dóttir Vilhjálms kongs af Vallandi. Hún var kvenna fríðust.
Við henni átti hann einn son, er Sigurður hét. Hann var manna fríðastur og bezt að
íþróttum búinn, blíður vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði hét maður. Hann7

átti búgarð skammt frá borginni. Kona hans hét Hilldur, og við henni átti hann einn
son, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur og fimur við alla leika. Faðir hans var
kallaður Sviði sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika saman.10

Átti og kongsson marga aðra leiksveina, og bar Illugi langt af þeim öllum hvað sem
reyna átti. Kom svo um síðir að kongsson og Illugi sórust í fóstbræðralag, og sky-
lldi hvor annars hefna ef með vöpnum væri veginn. Var nú kyrt um hríð. Björn13

hét ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið. Hann var lymskur og undirförull, og
þó eigi að síður hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum. Var hann því
mest metinn af kongi. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær kongssyni og16
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Figure A.33: AM 949 e 4to, f.1r

rægði hann við þá feðga, sagði hann ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á, en trúði
þó ekki. Og líða svo stundir að Sigurður er heima með föður sínum. Eitt sinn bað
Sigurður kongsson föður sinn fá sér skip og menn og sagðist vilja úr landi að afla sér19

fjár og frama. Kongur lét það til reiðu á mánaðarfresti, “og vil ég að Björn, ráðgjafi
minn, fari með þér, en Illugi sé heima.” Kongsson svarar: “Að vísu vil ég að Illugi
fari.” Kongur sagði að Björn skylldi fylgja honum því hann er hinn mesti kappi og22

mundi honum trúr sem sér. Skilja þeir nú tal sitt. Eptir það gengur Sigurður til
Sviða kalls og Hilldar og segir tal sitt og kongs. Hilldur segir son sinn ungan vera
og eigi færan í hernað, er hann og óreyndur. “En það mislíkar mér ef Björn bregður25

honum um það að hann þori ekki að berjast með þér í orrustu.” Lauk svo Hilldur
máli sínu. En kongsson snýr heim til hallar. Ambátt var sú hjá Hilldi er Sunlöð
hét. Hún var fjölkunnug og hin mesta gölldriða. Hún hafði marga menn illa leikið28

en suma drepið. Hilldur kemur að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er
Sviði skilldi eptir. Hann játar því. Það var seint á degi að Illugi fór heiman. Hann
kom til selsins og fann pálinn. Þá var dimmt af nótt og fór hann frá selinu. Þá er31

hann var skammt kominn var hlaupið upp á bak honum svo hart að hælarnir komu
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fram um brjóstið. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með og var
þetta Saumlöð ambátt. Illugi gengur eigi að síður og bar flagð þetta langan veg þar34

til hann kom að steini einum miklum og rak flagðið niður við steininn svo sundur
gekk hryggurinn, og lét hún svo líf sitt. En hann létti eigi fyrr enn hann kom heim
og var hann þá helldur óséligur, en Hilldur, móðir hans, var mjög blíð og spurði37

hvort nokkur nýtíðindi hafði gjörst í ferð hans, “eða fannstu pálinn er ég bað þig
að sækja?” Illugi segir svo vera. Hilldur mælti: “Sástu nokkuð stúlku mína, sem
ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi svarar: “Varla ætla ég að verri stúlka finnist40

því hún reið mér en ég bannaði henni með því móti að ég braut í henni hrygginn
við stein.” Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðum, “og vil ég að þú þjónir Sig-
urði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Hann játar því blíðliga og gladdist við43

þetta og gekk síðan til hvílldar. Að morgni býst Illugi til hallar og kveður föður og
móður og kemur til borgar er kongur sat að drykkjuborðum. Hann gengur fyrir
kong og kvaddi hann. Kongur tók honum vel, en er Sigurður sér hann fagnar hann46

honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir svo. Líða nú nokkrir
dagar þar til skip Sigurðar eru búin. Hallda þeir nú frá landi, og voru þeir Illugi
og Björn báðir með kongssyni. Sigldu þeir nú til Ungaria og Skotlands og gjörðu49

miklar upprásir og vinna mikinn sigur á Skotum og fá ofurfjár. Hvergi leggja þeir
þar að að þeir hafi ekki sigur. Var allt fólk við þá hrætt. En að hausti villdi Sig-
urður hallda heim. Rak þá á storm mikinn, ganga skip þeirra mjög hart, og rekur52

þá norður í haf. Nú herðir svo á að segl þeirra rifna. Tók þá og hvert tog að slitna,
og sjá þeir hvergi til lands, en inn fellur sjórinn á bæði borð, og stóðu menn þá í
austri í VIII daga. Síðan reyrðu þeir segl sín með sterkum togum og fengu nú stór55

áföll svo lá við skipbroti og mæddust þá flestir. Nú sjá þeir land fyrir stafni. Það
var líkt hömrum. Síðan rekur skipið upp í eina vík. Þeir hélldu skipi sínu heilu.
Kongsson sagði að þeir skylldu bíða þar byrjar. Þá voru flestir menn hans að þro-58

tum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt orðið að þeim þótti sér bani búinn því
þeir höfðu öngvan elld að verma sig við. Þeir fóstbræður báru sig vel, en þó villdu
allir elldinum ná og fengu þó eigi. Björn tók þá að kala og mælti: “Þú, Illugi, skalt61

róa yfir fjörð þennan og leita að elldi en ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða fyrir
höfði þínu en ef þú finnur hann, þá skaltu eiga gullhring þennan er ég helld á.” Þá
mælti Illugi: “Víst vil ég ekki veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég64

að elldi leita ef mönnum vorum mætti gagn að verða.” Nú rær Illugi einnsaman
frá sínum mönnum. Hellir var stór hinumegin fjarðarins. Réð honum tröllkona
ein mikil, sú er Gríður hét. Illugi kemur að landi og bindur bát sinn, gengur síðan67

á land og kemur í hellirinn. Og var þá kvölld komið. Hann heyrir þá að hart er
til jarðar stigið, og kemur Gríður heim. Hún spyr hann að nafni. Hann kvaðst
Illugi heita. Honum þótti sem hagl stæði úr nösum hennar og munni, en hordin-70
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gull hékk ofan í munninn. Hún hafði skegg mikit og kollhettu að höfði. Hendur
hennar voru sem arnarklær, brýrnar hafði hann svartar sem bik, augun græn, ennið
blátt sem hel, en eyrun féllu um vangana. Sá stakkur sem hún var í tók eigi meir73

enn á lendar, en í fyrir á tær ofan. Einginn villdi hana fríða kalla. Illugi kvaðst
vilja sækja elld til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú nema þú mælir III
sannindi og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en ekki hirði76

ég þó Björn kali til dauða.” Illugi kvaðst vilja þetta. Eptir þetta gengur fram ein
kona svo fríð að Illugi þykist öngva slíka séð hafa og fékk hann mikinn kærleika
til hennar. Hún var hljóð og fámálug. Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál að tala79

sannindin. Það er fyrst. Hellir þinn er svo hár og breiður að ég hef öngvan slíkan
séð, og svo er nefið á þér mikit að ég hef eigi séð ferligra. En þú sjálf svo svört
að fagurt er gólfið hjá þér og augun ámáttlig. Einninn hef ég séð dóttur þína, og82

fegurðar ykkar hef ég séð mestan mun. Og svo munu allir segja, sem ykkur sjá.”
Gríður mælti: “Víst er það satt að þú vilt mér eigi hæla eða mjög lofa, en ekki lízt
þér illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í sæng með dóttur85

minni og leikir það sem þig lystir fyrst þér lízt betur á hana enn mig. En nú mun
skjótt að öllu farið verða,” sagði Gríður, “og þarf eigi lengur eptir lýsingum að bíða.”
Illugi sagði svo skylldi vera, gengur síðan að hvílunni og kastar klæðum, en Gríður88

þjónar dóttur sinni til sængar, og eru þau nú komin bæði í eina sæng. Snýst Ill-
ugi að henni og gjörir sig blíðan, en hún sýnir honum öngvan blíðuleik. Nú gengur
Gríður að sænginni og þrífur í hárið á Illuga og vefur um hönd sér og kippir honum91

fram á stokkinn, en með annarri hendi bregður hún biturligu saxi og reiddi að höfði
honum, en Illugi lá kyrr og hreyfdi sig hvergi. Gríður mælti þá reiðugliga: “Heyr
þú, vondur herjansson, hugðir þú ég mundi líða þér að blygða dóttur mína? Nei,”94

segir hún, “þú skalt nú fá dauða í stað. Illugi mælti: “Eigi hræðist ég það því ég hef
átt þá til þess, hingað að fara að deyja, og forlögin hafa orðið að ráða. Einginn deyr
nema eitt sinn, og hræðist ég ekki ógnir þínar.” Við þessi orð kastar Gríður honum97

aptur í sængina. Hann snýr að brúði sinni og var allglaður við hana. Nú hleypur
Gríður aptur að sænginni og grípur í hár honum og kippir fram á stokkinn og re-
iðir saxið að höfði honum og mælti: “Djarfur ertu,” sagði hún,” að þú vilt skamma100

dóttur mína og skaltu nú deyja.” Illugi mælti: “Eigi hræðist ég dauða minn.” Hún
mælti þá hlæjandi: “Öngvan hef ég slíkan séð að eigi hræðist dauðann, og er nú mál
að sofa, og sof í náðum!” Snýst Illugi að stúlku sinni og er nú blíðastur við hana.103

Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram á stokkinn og reiðir þá
saxið svo hátt sem hún kann. Fór allt á sömu leið að Illugi lá kyrr og hrærði sig
hvergi. Gríður mælti: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skjálfa hvergi, og106

skaltu nú þiggja líf af mér, og gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir. En alldrei
fæ ég þér launað þinn velgjörning því þú hefur komið mér úr miklum álögum því
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með þessum hætti hef ég margan mann drepið fyrir það þeir hafa hræðst mitt bit-109

urliga sax. XVI menn hef ég með þessu saxi drepið, og eru slíkt eigi kvennaverk
ef sjálfráðar væri. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú munt hlýða vilja. Og
hóf hún svo mál sitt. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Drottning hans112

hét Álfrún. Þau áttu dóttur eina er Signý hét. Hún var að öllu vel að sér gjör, og
er ég sú hin sama. Og nær ég hafði fengið alldur og vizku, var ég gipt þeim kongi
er Eiríkur hét. Og féll hann í orrustu í austurríki. Dóttur áttum við, er Hilldur hét115

og er hún hjá þér í sænginni. Fór ég þá til föður míns, og dóttir mín, og vorum
með honum. Móðir mín tók þá sótt og andaðist. Faðir minn harmaði hana mjög
og var í skemmu og hafði ég sorg mikla eptir móður mína. Faðir minn fékk þá118

drottningu, er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en var þó hið mesta flagð.
Kongur unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og brá þeim öllum til móður sin-
nar. Urðu þær hinar mestu flagðkonur. Það bar til strax eptir að kongurinn hafði121

eignast Grímhilldi að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og trúðu því allir að Grím-
hilldur mundi því vallda. Tók kongur þá að elldast, og þótti drottningu lítið verða
af hvílubrögðum hans því hana sótti mikil ergi. Hugsaði hún þá að svíkja kong og124

fá sér annan yngri og gaf honum eitur að drekka, og fékk hann bana og var heygður
hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist þá svo að hún eyddi allt ríkið bæði að
mönnum og fénaði. Eptir þessu illu verk gekk hún til skemmu þeirrar, sem ég sat127

í, og dóttir mín. En er hún kom mælti hún svo: ‘Þú, Signý, hefur hér lengi í sæmd
og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka. Og legg ég það á þig að þú hverfir í
burt heðan og byggir hellir og verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast.130

Dóttir þín skal fara með þér, og hver sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást.
Þú skalt myrða hvern sem þú sér í hennar sæng. Þú átt VII systur, hverjar mínar
dætur eru. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig í133

sundur höggva, en þó skaltu eigi dáið geta og alldrei fyrr frelsast úr þessum álögum
enn þú hittir þann mann er ekki hræðist þitt ógnarliga sax þá er þú reiðir það að
honum. En fyrir því þeim mun það ógnarligt sýnast, þá mun sá einginn finnast.’136

En ég mátti þá ekki mæla fyrir harmi. Hilldur dóttir mín mælti þá til hennar: ‘Það
villdi ég, Grímhilldur, að ég launaði þér álögin. Það mæli ég um við þig að öðrum
fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum á kongshöll. Þrælar skulu kynda bál139

á milli fóta þér. Það bál skal standa daga sem nætur. Og skaltu af elldi brenna
neðan, en frjósa að ofan, og alldrei nokkra ró hafa. En ef við mæðgur komustum
úr þessum álögum, þá skaltu á þeirri stundu detta ofan í bálið og brenna til ösku.’142

Grímhilldur tekur þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar hjal, og vil ég að þetta
halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfum við mæðgur hingað
í þennan hellir og höfum verið hér síðan. Og vil ég nú gipta þér dóttur mína og145

launa þér að þú hefur komið okkur úr álögum þessum.” Og að endaðri þessari sögu
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komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og sóttu að Gríði í ákafa.
Illugi hleypur þá upp og tekur sverð sitt og drepur þær allar og brennir þær allar á148

báli. Gríður mælti: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur af þessum skessum. Hef ég
nú átt í þessu stríði X vetur.” Hann kvað það nógu lengi verið hafa. Eptir það fylgir
Gríður þeim Illuga og Hilldi til skips og gaf hún þeim mikit gull. Hafði hann þá151

með sér elldinn. Skilldi Signý þar við þau. Rær nú Illugi til manna sinna. Urðu
þeir við það glaðir og létu sér hitna. Þar lá kongsson í mánuð, þar til honum gaf
byr. Kendi Björn Hilldi þetta óveður og sagði Illugi hefði sótt þar í hellirinn hina154

mestu tröllkona. Sigurður villdi því ekki trúa og bað Björn þegja. Það var eina
nótt að menn kongssonar sváfu á skipinu, en er þeir vakna, sjá þeir að Björn er
horfinn, en er þeir leituðu hans, sáu þeir hann hékk við siglutréð. Þeir vissu eigi157

hverju það gegndi um líflát hans. Hafði Signý hengt hann þar á þeirri nóttu fyrir
það hann hafði kallað Hilldi, dóttur hennar, tröllkonu. Eptir það lagði Sigurður frá
Finnmörk og gaf honum vel byr heim til Danmerkur. Hafði hann fengið mikit fé160

og gaf gull á tvær hendur. Var hann nú heima með föður sínum um hríð. Illugi var
með kongssyni lengstum, en átti þó stóran búgarð skammt frá borginni. Litlu síðar
tók Hringur kongur sótt og andaðist. Lætur Sigurður drekka erfi eptir föður sinn163

og bauð til öllum höfðingjum. Var þar dýrlig veizla og var Sigurður til kongs tekinn
yfir það ríki sem faðir hans hafði átt. Hringur hafði verið fylkiskongur í Danmörku
og hafði ráðið fyrir Skáney. Eptir þetta kom Signý til Danmerkur, og tók Illugi vel166

við henni, og Hilldur dóttir hennar. Illugi sagði mönnum öll deili á henni. Sigurður
kongur bað hennar sér til handa. Hún sagði Illuga því ráða. Talar kongur þetta mál
við hann, og giptir Illugi kongi Signýju mágkonu sína. Voru þeirra samfarir góðar.169

Þau áttu mörg börn, og urðu það allt mikilsháttar menn. Þau lifðu lengi og undu
vel sínu ráði. Ekki er getið barna þeirra Illuga og Hilldar. En eptir dauða hennar
varð Illugi fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og lýkur hér sögu Illuga Gríðarfóstra.172
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A.33 Handrit Jóhannesar Jónssonar
Héraðskjalasafn Borgarfjarðar, Borgarnes, Iceland
Iceland, 1864

1 ‘Sagan af Hinriks góðgjarna og syni hans Valentínus frækna’

2 Böðvars saga bjarka

3 Kirialax saga

4 Völsunga saga

5 Ragnars saga loðbrókar

6 Styrbjarnar þáttr Svíakappa

7 Ásmundar saga kappabana

8 ‘Sagan af Anton Greifasyni’

9 Ásmundar saga Flagðagæfu (inntak)

10 Sigurðar saga Hlöðvissonar ok Snjáfriðar

11 Úlfar saga sterka (ok Önundar fagra)

12 Valdimars saga

13 Illuga saga Gríðarfóstra (120v-122r)

14 Eireks saga víðförla

15 Sigrgarðs saga frækna

16 Kára saga Kárasonar

17 Þiðreks saga

18 Sigurðar saga ok Signýjar

19 Hálfdanar saga Brönufóstra
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20 Sörla saga sterka

21 Amoratis saga konungs í Phrygia

22 Elis saga ok Rósamundu

23 Sigrgarðs saga ok Valbrands

Saga af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur hefur ráðið fyrir Danmörku er Hringur1

hét. Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll og milldur að fé
og hinn mesti bardagamaður. Hann átti þá drottningu er Sigríður hét. Hún var4

dóttir Vilhjálms kongs úr Vallandi. Við henni átti hann þann son er Sigurður hét.
Hann var allra manna fríðastur og að íþróttum bezt búinn. Hann var blíður við
vini sína, örr af fé, en stríður óvinum sínum. Sviði hefur kall nefndur verið. Hann7

átti eitt garðshorn allskammt frá kongsins höll. Hann átti kellingu, er hét Hilldur.
Við henni átti hann einn son, er Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að
afli og fimur við alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Þeir10

Sigurður kongsson og Illugi lögðu leika með sér. Átti Sigurður marga leiksveina og
bar hann langt af þeim hvað sem þeir skylldu reyna, en Illugi vann hann í öllu. Og
svo kom að þeir sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væru með13

vopnum vegnir. Vökðu þeir sér síðan blóð. Var nú allkært og kyrt þeirra á milli.
Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið, er honum
var sjálfrátt. Hann var lyginn og lymskur að öllu, en þó eigi að síður var hann16

hinn mesti bardagamaður og varði land kongs fyrir víkingum, og því mat kongur
hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær Sigurði kongssyni.
Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og sagði Illuga vera ótrúan kongssyni.19

Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer nú svo fram um nokkurn tíma
að Sigurður kongsson er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd og virðingu. Einn
tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip og menn og kvaðst vilja úr landi hallda að22

afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi á mánaðarfresti tilbúið vera, “og
skal Björn fara með þér,” segir kongur, “en Illugi vil ég sé heima.” Sigurður svarar:
“Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur sagði að Björn skylldi fylgja honum, “því25

hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Og mun hann verða þér hollur
og trúr sem hann hefur mér verið,” sagði kongur, og skilja þeir nú tal sitt. Eptir
það gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga. Hún segir son sinn28
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ungan vera og eigi í hernað fara mega. “Er hann og óreyndur,” segir hún. “Villdi
ég og ekki helldur að Björn brygði honum því að hann þyrði eigi að berjast með
þér í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli sínu. En kongsson fer heim til hallar og er31

mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug. Hún
var hin mesta galldraskessa. Hún hafði margan manna illa leikið. Hilldur kemur
að máli við Illuga og biður hann að sækja pál í sel er Sviði lét eptir. Hann játar34

því. Það var síðdags er Illugi gekk heiman. Hann fór hart og kom til seljanna og
fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fer hann þó frá selinu. Og er hann var
skammt kominn, þá var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á37

bringuna. Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Og var þar komin
Saumlöð. Illugi gengur ekki að síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kom
að einum steini mjög stórum. Hann keyrir flagðið niður við steininn svo hart að40

hryggurinn brotnaði, og lét hún svo líf sitt. En hann létti eigi ferð sinni fyrr enn
hann kom heim. Hilldur, móðir hans, var þá úti, er hann kom heim. Þá var Illugi
ófrýnn mjög. Hilldur var þá blíð. “Hafa nokkur nýtíðindi gjörst í ferð þinni, son43

minn,” segir hún, “eða fannstu pálinn, sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún
mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína, er ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi
mælti: “Varla ætla ég verri stúlka finnist þvíat hún reið mér, en ég banaði henni46

með þeim hætti að ég braut í henni hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann mega
vera í sendiferðum, “og vil ég,” segir hún, “að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir
honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga og gladdist við þetta og gengur inn með49

móður sinni og svaf af um nóttina. En að morgni býst Illugi að fara til kongshallar,
kveður hann nú föður sinn og móður og gengur svo til hallarinnar, þá kongur er yfir
dagdrykkju. Hann gengur fyrir kong og kveður hann vel, og tók kongur honum vel,52

en er Sigurður kongsson sér Illuga, fagnar hann honum blíðliga og biður hann sitja
hjá sér. Illugi gjörir nú svo. Fer svo fram nokkra daga að Sigurður er heima með
föður sínum, og Illugi. Nú kemur sá tími að skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir55

frá landi. Var það þá ráðið að Björn og Illugi skylldu báðir fara. Tekur kongsson
nú orlof af föður sínum. Sigla þeir nú fyrst til Orkneyja og Skotlands og gjörðu þar
margar upprásir og vinna mikinn sigur á Skotum og fá nú ofurfjár. Leggja þeir58

hvergi þar til að eigi hafi þeir sigur. Og var allt fólk við þá hrætt. En að hausti vill
Sigurður heim hallda, og þá rekur á storm mikinn. Þá tók skipið að ganga ofmikit.
Rekur þá norður í haf. Herti seglið svo lá við að rifnaði. Tekur nú hvert band að61

slitna, og sjá þeir hvergi til landa. Tekur nú sjórinn að ókyrrast, og gjörði svo stóran
storm að inn rann á bæði borð. En svo voru þeir allir hraustir sem á þessu skipi
voru að einginn talaði æðruorð. Tók nú skipið mjög að leka, og standa allir í austri64

VII dægur. Rak skipið langt norður í haf í vík þá er Gandvík heitir. Þeir herða
þá seglið með sterku bandi og fá nú stór áföll svo búið var við skipbroti. Og voru
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þá flestir menn mjög móðir. Því næst sjá þeir land. Það var lukt björgum. Síðan67

rekur upp skipið í eina vík, en hélldu þó heilu skipi og mönnum. Kongsson segir
að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir hans menn voru að þrotum komnir af erfiði.
Þeim var og svo kalt að þeim þótti dauðinn víss fyrir hendi þvíat þeir höfðu öngvan70

elld. Sigurður kongsson bar sig furðuvel, en allir villdu gjarnan ná elldi og fengu
þó eigi. Björn tók þá mjög að kala og mælti svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa
yfir fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða fyrir73

höfði þínu, en ef þú náir í elldinum, þá skaltu eiga þennan hring er ég helld á.”
Illugi svarar: “Víst eigi vil ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég
að elldi leita, ef vorum mönnum má það að gagn verða.” Rær hann svo einnsaman76

burt frá sínum mönnum. Hellir nokkur stóð öðrumegin fjarðar þessa. Fyrir honum
réð tröllkona sú er hét Gríður. Hún var hin mesta tröllkona. Nú kemur Illugi að
landi og festir bát sinn og gengur á land upp og kemur í hellirinn. Þá var komið79

kvölld. Hann heyrir þá að hart er stigið til jarðar úti, og kemur Gríður heim. Hún
frétti hann að heiti, og segir hann henni það. En honum þótti sem hríð eða hagl
stæði úr nösum hennar, og hékk horinn ofan fyrir munninn. Hún hafði skegg og82

sköllótt um höfuðið með skringiligum búnaði. Hendur hennar voru sem arnarklær,
en ermar báðar brenndar, en sá stakkur sem hún var í tók henni eigi lengur enn
á lendar á bakið, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, en ennið heiðblátt.85

Eyrun féllu um vangana. Einginn gat kallað hana fríða. Illugi kvaðst vilja sækja elld
til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú hjá mér nema þú mælir III sannyrði
og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni í nótt, en ef þú vilt eigi88

þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Illugi segist þetta vilja. Eptir
þetta gengur fram ein kona. Hún er svo fríð að Illugi þóttist öngva fríðari séð hafa
og þegar er hann sá hana, felldi hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fáræðin.91

Illugi tók þá til máls: “Mér mun mál,” segir hann, “að mæla sannyrðin. Hellir þinn
er hár og breiður að ég hef eigi séð meira hús né sterkara. Svo og nefið á þér mikit
að ég hef eigi séð meira skrípi, en þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér,94

og öngva hef ég ámáttligri séð enn þig. Og víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef
ég séð mestan mun, og svo munu allir segja er ykkur sjá.” Þá mælti Gríður: “Víst
er það,” segir hún, “að hvorki viltu lofa mig né hæla mér og ekki lízt þér svo illa á97

mig sem þú lætur. En það þyki mér nú ráð að þú farir í hvílu með dóttur minni
og leik allt það er þig lystir þvíat þér lízt betur á hana enn mig. Nú mun skjótt að
öllu farið,” segir Gríður, “og þarf ekki lengi lýsingar.” Illugi segir svo vera skylldi.100

Gengur hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og komu
þau svo í eina hvílu bæði. Illugi snýst að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir
öngva blíðu af sér. Þá þrífur Gríður í hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn,103

en annarri hendi brá hún björtu saxi og mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en
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Illugi lá kyrr og hrærði sig eigi. Gríður mælti þá mjög reiðugliga: “Heyr þú, vondur
herjansson. Hugðir þú ég mundi þola það að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir106

hún, “þú skalt fá að deyja í stað.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt orðið,
og því kom ég í hellir þinn að örlögin hafa svo fyrirætlað. Þó deyr einginn optar
enn um sinn, og því hræðist ég eigi þínar ógnir.” Við þessi hans orð kastar Gríður109

honum aptur. Hann snýst þá að sinni brúði og var þá allglaður. Og er hann var sem
blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum á stokkinn
fram og reiðir saxið allt að höfði honum og segir: “Djarfur ertu og nú í stað skaltu112

deyja.” En Illugi kvaðst eigi hræðast dauða sinn. Hún mælti þá hlæjandi: “Öngvan
hef ég slíkan hitt að eigi hafi hræðst dauða sinn nema þig. Far þú nú til svefns,
og sof vel!” Fór Illugi nú og snýst að konu sinni og er nú allra blíðastur við hana.115

Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram á stokkinn. Hún reiðir
nú saxið, er nú mjög ófrýnlig að sjá. En allt fór sem fyrr að Illugi kvaðst eigi hræðast.
Gríður mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn því þínar æðar skelfast hvergi, og þú118

hræðist ekki. Nú skaltu þiggja líf af mér, og þar með gef ég þér dóttur mína, er
Hilldur heitir, og fæ ég þó alldrei launað þér þinn velgjörning þvíat þú hefur komið
mér úr miklum álögum þvíat með slíkum hætti hef ég margan mann myrt og drepið,121

og hafa allir hræðst mitt hið ógurliga sax. XVI vaska menn hef ég drepið með þessu
saxi. Og er þó slíkt eigi kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, og þú
skalt hlýða á.” Þá mælti Gríður: “Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Hann124

átti sér drottningu, er Álfrún hét. Þau áttu eina dóttur. Sú hét Signý. Hún var
að öllu vel að sér. Þegar Signý hafði alldur til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur
hét. Hann féll í orrustu í austurríki. Dóttur áttu þau saman, þá er Hilldur hét og127

var hún meyja fríðust. Fór hún Signý þá til föður síns og var með honum. Þá fékk
drottning sótt, þá er hana leiddi til bana, en kongur barst lítt af. En Signý var í
skemmu og hafði mikla sorg eptir kong sinn og móður sína. Kongur eignaðist þá130

aptur þá drottningu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá, en innan raunar var
hún sem hið versta tröll eða flagð. Kongur unni henni mikit. Þau gátu að eiga VII
dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu hinar mestu flagðkonur. Það133

bar til í ríkinu við komu Grímhilldar að maður hvarf fimmtu hverja nótt, og ætluðu
allir að Grímhilldur mundi því vallda. Kongur tók nú að elldast, og þótti drottningu
minna verða af hjáhvílum enn hún villdi. Hugsar hún nú að svíkja kong og fá sér136

annan ungan. Gefur hún honum þá eitur að drekka, og fær hann þar af bana og var
hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú svo að hún eyddi allt
ríkið að fé og mönnum. Eptir þessi verk Grímhilldar gekk hún til skemmu þeirrar,139

er Signý sat í, og Hilldur, dóttir hennar. En er hún kemur þar, mælti hún svo: ‘Þú,
Signý,’ segir hún, ‘hefur lengi setið í sæmd og sælu mikilli, en ég skal það allt af
þér taka og það legg ég á þig að þú hverfir á burt og byggir í hellir og verðir hin142
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mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver
maður sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt hvern mann myrða
er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur. Þær skulu hverja nótt eiga145

við þig bardaga. Þær skulu alla vega þig sundra, höggva og meiða, en alldrei að
helldur skaltu deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir
þann mann er eigi hræðist þitt hið ógurliga sax þá er þú reiðir það. En með því að148

þeim mun það ógurligt sýnast, þá mun sá eigi finnast.’ Signý mátti ekki mæla fyrir
harmi og gráti. Þá mælti Hilldur: ‘Það villdi ég, Grímhilldur, að ég launaði þér þín
álög og það mæli ég um að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum heima151

á kongshöll. Og skulu þrælar kynda bál mikit milli fóta þér. Það bál skal standa
bæði nætur og daga, og öll skaltu neðan af elldi brenna, en ofan frjósa, að alldrei fáir
þú þína ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu deyja og detta154

ofan í bálið.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er þetta tal okkar, og
vil ég að þetta hvorki halldist.’ Hilldur sagði að yrði að standa. Hurfu þær mæðgur
þá á burt í hellir þennan, og er ég sú hin sama Signý, og er hér nú Hilldur, dóttur157

mín. Og vil ég gipta þér hana nú og launa þér svo að þú hefur mér úr álögum komið.”
Og að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum
og hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur var nú ákafliga160

hrædd. Illugi veitir Gríði dugnað og höggur til þeirra bæði ótt og tíðum og eigi léttir
hann fyrr enn þau hafa drepið þær allar og brennt þær allar á báli. Gríður mælti
þá: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær163

átt í XI vetur.” En Illugi segir það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta fylgir Gríður
þeim til báts Illuga og gaf hún þeim gull og marga dýrgripi, og hafði hann nú með sér
elldinn. Og skilldist hún þar við þau. Illugi rær aptur til sinna manna. Og urðu þeir166

við það glaðir og létu sér nú hitna. Mánuð lá kongsson þar sem hann fékk eigi byr.
Björn kendi það Hilldi og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra og segir Björn að hún
sé hin mesta tröllkona. En Sigurður kongsson bað Björn þegja og ekki villdi hann169

því trúa er Björn sagði. Eina nótt var það, er menn kongssonar sváfu á skipi, en er
þeir vakna, sjá þeir að Björn er horfinn og leituðu og sjá um síðir að hann hangir upp
við siglurá. Þeir vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát Bjarnar, en Gríður hafði172

hengt hann á nóttina fyrir það hann kallaði hana tröllkonu eða Hilldi, dóttur sína.
Eptir það siglir Sigurður frá Finnmörk, og gaf honum þá vel byr, og kom heim til
Danmerkur og hafði fengið ofurfjár og gaf gull á tvær hendur. Er hann nú heima175

með föður sínum. Illugi var löngum með föður sínum eða Sigurði kongsson og átti
hann nú stóran búgarð nálægt kongshöllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur sótt,
þá er hann leiddi til bana. Sigurður lætur þegar drekka erfi eptir föður sinn og lætur178

tilbjóða beztu mönnum úr landinu. Og var Sigurður þá til kongs tekinn yfir allt það
ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og

486



hafði hann ráðið fyrir Skáney. Nú kemur Signý til Danmerkur, og tók Illugi vel við181

henni, og þau Hilldur. Illugi segir þá öll deili á henni. Sigurður kongur bað hennar
sér til handa. Signý segir að Illugi skuli vera hennar giptingarmaður. Sigurður
talar þá þetta mál við hann, og með samþykki hennar giptir Illugi honum Signýju.184

Voru þeirra samfarir góðar, og áttu þau mörg börn, og urðu öll mikilsháttar menn.
Sigurður kongur og Signý drottning lifðu mjög lengi. En Illugi lifði þó lengur. Þessi
Illugi varð síðar fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar. Og endar svo þessa sögu. Þann 4.187

júní 1864 vitnar Jón Jónsson.
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Figure A.34: Sagnahandrit Jóhannesar Jónssonar, f.120v
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A.34 Lbs 2152 8vo
Landsbókasafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1869

1 ‘Smásaga af einum gyðingi er hýddur var’

2 ‘Sjö sofenda saga’

3 ‘Sagan af stúlkunni er gekk sofandi’

4 ‘Af nirfli einum’

5 Christoforus saga

6 Perseus saga

7 ‘Ein saga kölluð sonarást’

8 ‘Sagan af Pan Vardoviski’

9 Rímur af Fedór og Efemíu

10 Illuga saga Gríðarfóstra (58r-65v)

11 Króka-Refs saga

12 ‘Vísur’

Hér skrifast þáttur af Illuga hugprúða. Sá kongur réð fyrir Danmörku er1

Hringur hét og var Skjalldarson Dagssonar. Hringur var vitur maður og vinsæll og
hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu af sínum ættum er Sigríður hét.
Hún var dóttir Vilhjálms af Vallandi. Við henni átti hann þann son er Sigurður4

hét. Hann var allra manna vænstur og vel að íþróttum búinn. Hann var hann* var*
blíður við menn sína og vini og ör af fé, en grimmur sínum óvinum. Sviði hét kall
og var kallaður nafni. Hans kelling hét Hilldur. Þau áttu bæ skammt frá kongshöll.7

Son áttu þau, er Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur að afli. Fimur var hann
á alla leika. Sigurður kongsson og Illugi lögðu saman leika. Sigurður átti marga
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leiksveina, og bar Illugi af þeim öllum hvað sem reyna skylldi. Þar kom að þeir10

Illugi og kongsson sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir yrði
með vopnum vegnir. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. Honum var allt
illa gefið, er menn vita og þenkja kunnu. Hann var lyginn og lymskur, og þó eigi13

að síður hinn bezti kappi. Hann varði land kongs fyrir víkingum, og því virðti
kongur hann mikils. Björn öfundaði mikit að Illugi var kær kongssyni. Og svo
kom að hann rægði Illuga við þá feðga og segir hann sé kongssyni ótrúr. Kongur16

hlýddi á þetta og kvaðst því ekki trúa. Fór nú svo fram nokkra vetur að Sigurður
var heima hjá föður sínum með mikilli sæmd og virðingu. Eitt sinn biður Sigurður
föður sinn að fá sér skip og menn og segist vilja úr landi að afla sér fjár og frægðar.19

Kongur kvað það skylldi búið að mánaðarfresti, “og vil ég Björn fari með þér, en
Illugi vil ég sé heima.” Sigurður segir: “Að vísu vil ég Illugi fari.” En kongur segir
Björn skuli fara, “því hann er hverjum manni meiri og bilar eigi í stríði. Og mun22

hann þér trúr vera, eins og hann hefur mér verið.” Skilja þeir feðgar svo sitt mál
og vil kongur eigi annað enn Björn fari. Eptir það gengur kongsson til húsa Sviða
og segir Hilldi um tal þeirra feðga. Hún kvað son sinn ungan og eigi í hernað fara25

mega. Fór kongsson heim til hallar og er mjög óglaður. Ambátt var sú hjá Hilldi
er Snundlund hét. Hún var fjölkunnug mjög og hin mesta kolbriðja. Hún hafði
margan mann illa leikið. Eitt sinn kemur Hilldur að máli við Illuga: “Sæk þú pál28

og reku sem er í seli, og Sviði, bóndi minn, skilldi eptir.” Það var síðdags að Illugi
gekk heiman. Hann fór geyst og fór til selsins og sá nú pálinn og rekuna. Þá var
orðið myrkt af nótt, og fór hann svo frá selinu. En er hann var skammt kominn, var31

hlaupið á herðar honum svo hart að hælarnir komu fram á bringuna. Þetta kvikindi
hafði vönd í hendi og barði Illuga með honum. Hér var komin Snundlund. Gekk
Illugi langar leiðir þar til hann kom að einum stórum steini. Hann keyrir hana þá34

svo hart niður á steininn að hryggurinn brotnaði. Lét hún svo líf sitt. En hann
fer þar til er hann finnur Hilldi, móður sína. Illugi var ófrýnn. Hilldur var blíð
og segir: “Hefur nokkuð nýtt orðið í ferð þinni, sonur, eða fannstu pálinn sem ég37

sendi þig til?” “Svo var,” segir Illugi. Hilldur segir: “Varstu nokkuð var við stúlku
mína, er ég sendi að afla mér hrís?” Illugi mælti: “Eigi mun verri stúlka til vera
því hún reið mér, en ég braut í henni hrygginn við einn stein.” Hún kvað hann40

mega vera í kaupferðum, “og máttu þjóna Sigurði kongssyni í víkingsferð.” Illugi
játar því og gladdist mjög við og gengur síðan inn með móður sinni og sváfu af um
nóttina. Að morgni býst hann til kongshallar og kveður áður föður sinn og móður,43

gengur síðan til hallarinnar og kom þar þá setið var yfir dagdrykkju. Hann gengur
fyrir kong og kveður hann. Tók kongur vel kveðju hans. En er Sigurður sér Illuga,
fagnar hann honum vel og biður honum hjá sér að sitja. Illugi gjörir svo, og fór svo46

fram nokkra daga að Sigurður kongsson er heima, og Illugi með honum. Nú kemur
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sá tími er skip kongssonar voru búin. Var það þá ráðið að Björn og Illugi skylldu
báðir fara. Tekur kongsson þá orlof af föður sínum. Hélldu svo frá landi og sigldu49

fyrst til Orkneyja og svo til Skotlands og gjöra í hvorutveggja stöðum miklar árásir
og vinna þar mikinn sigur og fá ofurfjár. Lögðu þeir hvergi þar að að eigi fengu þeir
sigur, og var allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim. Rekur þá á mikinn52

storm, og taka skipin mjög að ganga og reka norður í haf. Herðir nú svo veðrið að
öll bönd taka að slitna. En þeir sáu hvergi til lands, en sjórinn tók að ókyrrast og
gjörðist svo stór að gengur inn á bæði borð. En svo voru þeir hraustir er á skipinu55

voru að einginn talaði æðruorð. Tekur skipið að leka, og standa menn í austri VIII
dægur. Rekur þá langt norður í haf og austur fyrir vík þá er Gandvík heitir. Þeir
reyra nú seglin sterkum böndum og fengu stór áföll og sáu eigi annað fyrir enn þau58

mundu brjóta skipið í spán. Flestir menn voru þá móðir yfirkomnir. Því næst sjá
þeir land. Það var allt björgum lukt, og rak skipið upp í eina vík. Hélldu þeir heilu
skipi og mönnum. Kongsson segir þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir menn voru61

þá að þrotum komnir, og veðrið var svo kalt að öllum þótti dauðinn víss, en þeir
höfðu öngvan elld. Kongsson bar sig furðuvel, en allir villdu elldi ná, en gátu eigi.
Björn tók nú mjög að kala og mælti svo: “Þú, Illugi, skalt róa yfir fjörð þennan64

að leita að elldi en ef þú finnur hann eigi, sé ég ráð yfir höfði þínu, en ef þú nær
elldinum, skaltu fá hring þennan er ég ber á hendi mér.” Illugi mælti: “Víst vil ég
eigi veðja höfði mínu við þig, en gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum67

kynni gagn að verða.” Rær hann svo einnsaman frá mönnum sínum. Hellir nokkur
stóð hinumegin fjarðarins. Þar réð fyrir tröllkona sú er Gríður hét. Hún var hinn
mesti óvættur. Illugi rær að landi og festi bát sinn og gengur í hellirinn. Þá var70

komið kvölld. Hann heyrir þá að hart er stigið til jarðar. Því næst kemur Gríður
heim og frétti hann að nafni. Hann kvaðst Illugi heita. Þótti honum sem hríð og
hregg stæði úr nösum hennar. Hárið hékk ofan fyrir munninn. Hún hafði skegg73

og sköllótt höfuð. Hendu hennar voru sem arnarklær, en stakkur hennar náði eigi
lengra enn á lendar í baki, en tók niður á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, en
ennið blátt. Eyru hennar voru stór og náðu ofan á herðar. Illugi segist vilja fá elld.76

“Öngvan elld færðu hjá mér,” segir Gríður, “nema þú mælir III sannyrði og ef þú
gjörir það, máttu sofa hjá dóttur minni, en ef þú vilt eigi þennan kost, hirði ég eigi
þó Björn kali til bana.” Illugi segist til þess vinna mundu. Eptir þetta gekk fram ein79

kona. Hún var svo fríð að Illugi þóttist öngva fríðari séð hafa, og er hann sá hana,
fékk hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fáorð. Illugi tók til máls og mælti:
”Þér mun þykja mál að heyra sannyrðin. Hellir þinn er bæði hár og breiður, og hef82

ég eigi séð meira hús og sterkara. Þú ert svo svört á að fagurt er gólfið hjá þér, og
öngva hef ég séð ambáttligri, og víst er dóttir þín svo fegri enn þú að ykkar hef ég
séð mestan mun, og munu svo allir segja er ykkur líta.” Gríður mælti: “Víst er það85
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að hvorki viltu lofa mig eða hæla, en ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En
það þykir mér ráðligast að þú farir í hvílu og leikir hvað þig lystir við dóttur mína
því þér lízt betur á hana enn mig. En nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og88

þarftu eigi lengar lýsingar.” Illugi kvað svo vera skylldi. Gengur hann að sænginni
og kastar klæðum. Kelling þjónar þeim til sængar. Koma þau í eina sæng. Illugi
snerist að henni og gjörir sig allblíðan, en hún gefur öngva gleði af sér. Þrífur91

Gríður þá í hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún
björtu saxi og reiðir að höfði honum. Illugi lá kyrr og hræddist ekki. Gríður mælti:
“Heyr þú, vondur herjansson! Hugðir þú að ég leyfði að þú blygðaðir dóttur mína?94

Og skaltu nú dauðann bíða.” Illugi mælti: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt orðið, og
því fór ég í hellir þinn að forlögin hafa svo fyrirséð. Og einginn á optar enn einu
sinni að deyja, og því hræðist ég eigi þínar ógnanir.” Við þessi orð kastar Gríður97

honum aptur í sængina. Snerist hann þá að dóttur hennar og var hann glaðastur.
En er hann var sem allra blíðastur, vefur Gríður hárið Illuga um hönd sér og kippir
honum fram á stokkinn og reiðir saxið hátt að höfði hans og mælti: “Djarfur ertu og100

nú í stað skaltu dauðann fá.” Illugi kvaðst eigi hræðast dauðann sinn. Hún mælti:
“Slíkan hef ég alldrei séð að eigi hræddast dauða sinn nema þig. Og far nú til svefns
og sof vel!” Snýst Illugi nú að henni og verður fjöðrum fenginn og verður hann nú103

allra glaðastur við hana. Sér nú Gríður að honum er alvara að hann ætlar að barna
dóttur hennar og hleypur nú að honum og er hin ólmasta og kippir honum fram á
stokkinn, reiðandi saxið helldur ófrýnliga. En allt fór sem fyrr að hann kvaðst eigi106

hræðast dauða sinn. Gríður mælti: “Ekki ertu sem aðrir menn, Illugi. Þínar æðar
skjálfa hvergi né titra, og víst kannt þú eigi að hræðast dauða þinn og nú skaltu hafa
líf, og þar með gef ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég alldrei launað þér109

sem makligt er að þú hefur komið mér úr álögum og nauðum því með slíkum hætti
hef ég drepið XIII menn vaska því allir hafa þeir hræðast mitt biturliga saxi, og
virðist mörgum það eigi kvennligt verk. Nú má ég segja þér æfisögu mína á meðan112

þér hlýnar, en þú munt hlýða vilja. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Hann
átti þá drottningu er Álfbrún hét. Þau áttu dóttur eina, er Signý hét. Hún þótti í
öllum hlutum vel að sér. Hún var gipt kongi þeim er Eiríkur hét. Hann féll síðan115

í vesturvíking. Við áttum dóttur eina er Hilldur hét. Hún var meyja fríðust. Fór
ég svo heim til Ála kongs, föður míns, með dóttur mína, Hilldi. Drottning föður
míns tók sótt, þá er hana leiddi til bana. Kongur bar sig lítt og harmaði mjög móður118

mína, sem ég og Eirík, mann minn. Eptir þetta fékk faðir minn aðra drottningu, er
Grímhilldur hét. Hún var fögur ásýndar, en innan var hún hið versta flagð. Kongur
unni henni mikit. Þau áttu VII dætur, og brá þeim öllum til móðurinnar. Það bar121

til í ríkinu við komu Grímhilldar að maður hvarf á hverri nóttu, og hugsuðu menn
að Grímhilldur mundi því vallda. Kongur tók að elldast, og þótti drottningu minna
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vera um hvílubrögðum, og hugsaði þá að svíkja kong og fá sér annan ungan. Gaf124

Grímhilldur honum eitur, og svo kongur fékk bana. Grímhilldur illskaðist nú mjög
svo hún eyddi nálega öllu ríkinu bæði að fé og mönnum. Eptir þessi tíðindi og
illverk Grímhilldar gekk hún til skemmu þeirrar, er við vorum í, mæðgurnar. En127

er hún kom þar, mælti hún: ‘Þú, Signý, hefur lengi í sælu setið, en nú skal ég það
allt af þér taka. Því ég legg á þig að þú hverfir burt og byggir hellir minn og verðir
þú hin mesta tröllkona og kallist Gríður. Dóttir þín skal fara með þér, og hver130

sem hana lítur skal fella mikla ást til hennar. En þú skalt hvern drepa er þú sér
í sæng hjá henni, með þínu mikla saxi, sem fyrir því hræddur verður. Þú átt þér
VII systur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu þig alla vega í133

sundur höggva, en alldrei skaltu því deyja eða fyrirfarast að helldur og alldrei skaltu
frelsast af þessum álögum fyrr enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt mikla
og biturliga sax þá þú reiðir það. En með því hverjum manni mun það ógurligt136

sýnast, þá mun sá maður seint finnast.’ Ég mátti eigi mæla fyrir harmi og gráti, en
Hilldur mælti: ‘Það villdi ég að ég gæti launað þér þessi álög. Það mæli ég um að
þú standir öðrum fæti á skemmu þessari, en öðrum á kongshallarburstinni. Þrælar139

skulu kynda bál millum fóta þér. Þetta bál skal standa nætur og daga, og öll skaltu
að ofan frjósa, en neðan brenna, nær til bana og þó alldrei drepast og alldrei skaltu
fá neina ró nótt né dag. En ef við mæðgur komustum úr álögunum, þá skaltu detta142

ofan og brenna til kalldra kola.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er
okkar samtal, og vil ég þetta halldist hvorki.’ Hilldur sagði að þetta skylldi halldast.
Hurfum við síðan yfir haf með fleygligum hætti og erum við nú orðnar lausar við145

þessi álög, og er hér nú Hilldur, dóttir mín. Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér
að þú hefur mér úr nauðum komið.” En að endaðri þessari sögu komu í hellirinn
VII skessur með biturligum skálmum og hlaupa að Gríði og höggva bæði hart og148

títt. Hilldur varð þá ákafliga hrædd. Illugi spratt þá upp og veitti Gríði dugnað
með vaskligum aðgangi. Létti hann ekki fyrr enn hann hefur þær allar drepið og
brennt á björtu báli. Gríður mælti nú: “Hefur þú einninn frelst mig af þessum151

skessum, og hef ég átt við þær VII vetur.” Illugi kvað það nógu lengi verið hafa.
Eptir þetta fylgir Gríður Illuga til skips og Hilldi og gaf þeim mikit í gulli og silfri
og dýrgripum, og höfðu þau með sér elld. Og skilldist nú Gríður við þau og bað vel154

fyrir þeim. Illugi rær til skips síns, og urðu menn honum fegnir. Heilan mánuð lá
kongsson þar, og gaf alldrei byr. Björn kvað það að kenna Hilldi, þar Illuga hefði
sótt hana í hellirinn, og sagði Hilldi hina mestu tröllkona. Sigurður bað Björn þegja157

og kvaðst því eigi trúa. Eina nótt var það að Björn átti vakt að hallda, að hann var
horfinn um morguninn. Og leituðu menn hans að honum. Sáu þeir um síðir að
hann hékk upp við siglutré og vissu þeir eigi hverju gegndi um líflát Bjarnar. En160

Gríður hafði hengt hann fyrir það hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir það siglir
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Sigurður til Finnmerkur og svo til Danmerkur og hafði fengið ofurfjár og gaf nú
gull á tvær hendur og var nú heim hjá föður sínum. Illugi var oftast hjá kongi, en163

þó átti hann stóran búgarð skammt frá höllinni. Litlu síðar tók Hringur kongur
sótt, þá er hann leiddi til bana. Sigurður lét drekka erfi eptir föður sinn og bauð
til þeim beztu mönnum í landinu. Var Sigurður til kongs tekinn yfir það ríki er166

faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði
ráðið Skáney. Signý kemur nú til Danmerkur, og tóku þau Hilldur og Illugi vel
við henni, og sagði kongi öll deili á henni. Síðan bað kongur Signýjar sér til handa.169

Signý kvað Illugi skylldi ráða fyrir giptingu sínu. Sigurður leggur það þá fram fyrir
Illuga, og með samþykki hans og hennar giptist Signý Sigurði. Og voru þeirra
samfarir góðar, og áttu mörg börn, og urðu öll mikilsháttar menn. Illugi og Hilldur172

unntust lengi, og er eigi getið hvort þeim hafi orðið barna auðið. Lifði Illugi þeirra
hjóna lengur og festi hann þá eigi yndi sitt í Danmörku og varð útur því fóstbróðir
Gnoðar-Ásmundar. Og lukum vér svo sögunni af Illuga hinum hugprúða. Byrjuð175

24. febrúar, en enduð 25. sama mánuð 1869 af Þórarni Mattíassyni á Dölum.

l.7: Presumably ‘nafni’ is an error here. In most manuscripts Sviði’s cognomen, ‘sókndjarfi’,
would be mentioned in such a context.; l.65: ‘sé’ here appears to be an error.
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Figure A.35: Lbs 2152 8vo, f.58r
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A.35 Lbs 5157 4to
Landsbóksafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1880-1900

1 Gull-Þóris saga

2 Grettis saga Ásmundarsonar

3 Fóstbræðra saga

4 Flóamanna saga

5 Þorsteins saga hvíta

6 Vápnfirðinga saga

7 Þorsteins þáttr stangarhöggs

8 Brandkrossa þáttr

9 Droplaugarsona saga

10 Bjarna saga Hítdælakappa

11 Hróa þáttr heimska

12 Illuga saga Gríðarfóstra (248r-252r)

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Sá kongur réð fyrir Danmörku er Hringur hét.1

Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem segir
í sögu þeirra. Hringur var vitur og vinsæll, milldur að fé og bardagamaður mikill.
Hann átti drottningu, er Sigríður hét. Hún var dóttir Vilhjálms kongs af Vallandi.4

Við henni átti hann son, er Sigurður hét. Hann var allra manna fríðastur og bezt
að íþróttum búinn. Blíður var hann vinum sínum, en stríður óvinum. Sviði hét
kall einn. Hann átti byggð skammt frá kongshöll. Hilldur hét kelling hans. Þau7

áttu son, er Illugi hét. Hann var mikill og sterkur, fimur við alla leika. Faðir hans
var kallaður Sviði hinn sókndjarfi. Sigurður kongsson og Illugi lögðu jafnan leika
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saman. Marga áttu þeir kongsson aðra leiksveina. Bar Illugi þó lengst af þeim10

hvað sem reyna þurfti, en Illugi vann hann í öllu. Og svo kom að þeir sórust í
fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir væri með vopnum vegnir. Var
nú allkært þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var ráðgjafi kongs. Honum var13

allt illa gefið, er honum var sjálfrátt. Hann var lyginn og lymskur að öllu, en þó
eigi að síður var hann hinn mesti kappi og varði land kongs fyrir víkingum, og
því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi var svo kær Sigurði16

kongssyni. Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og sagði Illuga vera ótrúan
kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því ekki. Fer nú svo fram um
nokkra tíma að Sigurður kongsson er heima hjá föður sínum í mikilli sæmd og19

virðingu. Einn tíma bað Sigurður að fá sér skip og menn og segist vilja úr landi að
afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það skylldi á mánaðarfresti búið vera, “og
Björn skal fara með þér,” segir kongur, “en Illugi vil ég heima sé.” Sigurður svarar:22

“Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur sagði Björn skylldi fylgja honum, “því
hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í stríði. Hann mun þér vera hollur
og trúr sem hann hefur mér verið,” sagði kongur, og skilja þeir nú tal sitt. Eptir25

þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal þeirra feðga. Hún segir son
sinn ungan vera og eigi í hernað fara mega. “Er hann og ekki reyndur,” segir hún.
“Villda ég og ekki helldur að Björn brygði honum því að hann þyrði ekki að berjast28

með þér í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli. En kongsson fer heim til hallar og er
mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Saumlöð hét. Hún var fjölkunnug og hin
mesta ölldriða. Hún hafði margan manna illa leikið. Hilldur kom að máli við Illuga31

og biður hann sækja pál í sel er Sviði lét eptir. Hann játar því. Það var síðdags er
Illugi gekk heiman. Hann fór hart og kom til seljanna og fann þar pálinn. Þá var
myrkt af nótt, og fer þó frá selinu. Og er hann var skammt kominn, var hlaupið34

á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á bringuna. Þetta kvikindi hafði
vönd í hendi og barði Illuga með. Hér var komin Saumlöð. Illugi gengur ekki að
síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kemur að einum steini stórum. Hann37

keyrir flagðið niður við steininn svo hart að hryggurinn brotnar, og lét hún svo líf
sitt. Létti hann eigi sinni ferð fyrr enn hann kemur heim. Hilldur, móðir hans,
stóð úti. Illugi var þá helldur ófrýnn. Móðir hans var þá mjög blíð og mælti: “Hafa40

nokkrar nýjungar gjörst í ferð þinni, son minn, eða fannst þú pálinn sem ég bað
þig að sækja?” “Já,” segir Illugi. Móðir hans mælti: “Fannstu nokkuð stúlku mína,
er ég bað að afla mér elldiviðar?” Illugi mælti: “Varla ætla ég að verri stúlka finnist43

þvíat hún reið mér, en ég banaði henni með þeim hætti að ég braut í henni hrygginn
við stein.” Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðum, “og vil ég,” segir hún, “að
þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því blíðliga og46

gladdist við þetta, gengur inn með móður sinni og sefur af nóttina. Að morgni býst
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Illugi að fara til kongshallar, kveður áður föður sinn og móður, gengur síðan til
hallarinnar og kemur þar þá kongur var yfir dagdrykkju. Hann gengur fyrir kong49

og kveður hann vel. Kongur tekur honum vel, en er Sigurður kongsson sér Illuga,
fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir nú svo.
Fer svo fram nokkra daga að Sigurður er heima með föður sínum, og Illugi. Nú52

kemur sá tími er skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir frá landi. Var það þá ráðið
að Björn og Illugi báðir skylldu fara. Tekur kongsson nú orlof af föður sínum.
Sigla nú fyrst til Orkneyja og Skotlands og gjöra hvorutveggjum margar upprásir55

og vann mikinn sigur á Skotum, fá nú ofurfjár. Leggja þeir hvergi þar til að eigi
hafi þeir sigur. Var allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda, og þá
rekur á þá storm mikinn. Tók þá skipið að ganga ofmikit. Rekur þá norður í haf.58

Herti seglið svo hélt við rif. Tekur nú hvert band að slitna. Þeir sjá hvergi landa
til. Sjórinn tekur að ókyrrast, og gjörðu svo stóran storm að inn rann á bæði borð,
en svo voru þeir allir hraustir sem á þessu skipi voru að einginn talaði æðruorð.61

Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Skip rekur langt
norður í haf í vík þá er Gandvík heitir. Þeir herða þá seglið með sterku bandi og
fá nú stór áföll svo búið var við að brjóta skipið. Flestir voru þá móðir. Því næst64

sjá þeir land. Það var björgum lukt. Síðan rekur upp skipið í eina vík. Hélldu þeir
heilu skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir skuli þar bíða byrjar. Flestir hans
menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim var og svo kalt að þeim þótti dauðinn67

sýnn og vera fyrir hendi þvíat þeir höfðu öngvan elld. Sigurður kongsson bar sig
furðuvel, en allir villdu gjarnan ná elldi, og fengu þó eigi. Björn tók þá mjög að kala
og mælti svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt róa yfir fjörð þennan og leita að elldi70

og ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða fyrir höfði þínu, en ef þú náir elldinum,
þá skaltu eiga hring þennan er ég helld á.” Illugi svarar: “Víst eigi vil ég veðja höfði
mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég að elldi leita ef vorum mönnum má gagn73

að verða.” Rær hann nú einnsaman burt frá sínum mönnum. Hellir nokkur stóð
öðrumegin fjarðar þessa, er réð fyrir tröllkona sú er Gríður hét. Hún var hin mesta
tröllkona. Illugi kemur nú að landi og festir bát sinn og gengur á land upp og kemur76

í hellirinn. Þá var komið kvölld. Hann heyrir þá að hart er stigið úti til jarðar, og
kemur Gríður heim. Hún frétti hann að heiti. Hann segist Illugi heita. En honum
þótti sem hríð eða hregg stæði úr nösum hennar. Horinn hékk ofan fyrir munninn.79

Hún hafði skegg og sköllótt um höfuðið. Hendur hennar voru sem arnarklær, en
ermar báðar brenndar, en sá stakkur er hún var í tók henni eigi lengra enn á lendar
á bak, en allt á tær í fyrir. Augu hennar voru græn, en ennið hálfblátt. Eyrun féllu82

víða. Einginn mátti hana fríða kalla. Illugi segist vilja elld sækja til hennar. Gríður
svarar: “Öngvan elld fær þú af mér nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta
skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur minni, en ef þú vilt eigi þennan kost, þá hirði ég85
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eigi þó Björn kali til dauða.” Illugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein
kona. Hún er svo fríð að Illugi þóttist öngva fríðari séð hafa og þegar er hann sá
hún felldi hann mikla ást til hennar. Hún var hljóð og fáræðin. Illugi tók þá til máls:88

“Mér mun mál,” segir hann, “að mæla sannyrðin. Hellir þinn er hár og breiður að
ég hef eigi séð hús meira né sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að ég hef eigi
séð meiri skrípi. En þú ert og svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef91

ég ámáttligri séð enn þig. Og víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég séð mestan
mun, og svo munu allir segja er ykkur sjá.” Gríður mælti þá: “Víst er það,” segir
hún, “að hvorki viltu lofa mig né hæla mér, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú94

lætur. En það þykir mér nú ráð að þú farir í hvílu hjá dóttur minni og leik allt það er
þig lystir þvíat þér lízt betur á dóttur mína enn á mig. Nú mun skjótt að öllu farið,”
segir Gríður, “og þarf ekki lengi lýsingar.” Illugi segir svo vera skylldi. Gengur97

hann að hvílunni og kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og komu þau í
eina hvílu bæði. Illugi snýst að henni og gjörir sig blíðan, en hún gjörir öngva gleði
af sér. Þrífur Gríður þá í hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn, en annarri100

hendi brá hún björtu saxi og mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá
kyrr og hrærði hvergi á sér. Gríður mælti þá mjög reiðugliga: “Heyr þú, vondur
herjansson. Hví hugðir þú ég mundi þola að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir103

hún, “þú skalt fá dauðann í stað.” Illugi mælti þá: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt
orðið, og því kom ég í hellir þinn að örlögin hafa svo fyrirætlað. Þó deyr einginn
optar enn um sinn, og því hræðist ég ekki þínar ógnanir.” Við þessi hans orð kastar106

Gríður honum aptur. Hann snérist þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann
var sem blíðastur við hana, vefur Gríður hár hans um hönd sér og kippir honum á
stokkinn fram og reiðir saxið allt að höfði honum. “Djarfur ertu og nú í stað skaltu109

dauðann fá.” En Illugi sagðist eigi hræðast dauða sinn. Hún mælti þá hlæjandi:
“Öngvan hef ég slíkan hitt að eigi hafi hræðst dauða sinn nema þig. Far þú nú til
svefns, og sof vel!” Fór Illugi nú og snýst að konu sinni og er nú allra blíðastur við112

hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram á stokkinn. Hún
reiðir nú saxið og mjög er hún ófrýnlig að sjá. En allt fór sem fyrr að Illugi kvaðst
eigi hræðast. Gríður mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar æðar skelfast eigi,115

og þú hræðist eigi. Nú skaltu þiggja líf af mér, og þar með gef ég þér dóttur mína, er
Hilldur heitir, og fæ ég þó alldrei launað þér þinn velgjörning þvíat þú hefur komið
mér úr miklum álögum þvíat með slíkum hætti hef ég margan myrt og drepið, og118

hafa allir hræðst mitt hið ógurliga sax. XVI vaska menn hef ég drepið með þessu
saxi, og væri slíkt þó eigi kvennaverk. Nú mun ég segja þér æfisögu mína, en þú
hlýða. Kongur hét Áli er réð fyrir Álfheimum. Hann átti sér drottningu, er Álfrún121

hét. Þau áttu dóttur eina. Sú hét Signý. Hún var að öllu vel að sér. Þegar Signý
hafði alldur til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét. Hann féll í vesturvíking.
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Dóttur áttu þau saman, er Hilldur hét og var hún meyja fríðust. Fór Signý þá til124

föður síns og var með honum. Drottning fékk sótt, þá hana leiddi til bana, en
kongur barst lítt af. En Signý var í skemmu og hafði sorg mikla eptir kong sinn
og móður. Kongur fékk þá drottningu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá,127

en innan var hún hið mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau gátu að eiga VII
dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu hinar mestu flagðkonur. Það
bar til í ríkinu við komu Grímhilldar að I maður hvarf hverja nótt, og ætluðu allir að130

Grímhilldur mundi því vallda. Kongur tók nú að elldast, og þótti drottningu minna
verða af hjáhvílum enn hún villdi. Hugsar hún nú að svíkja kong og fá sér annan
ungan. Gefur hún honum nú eitur að drekka, og fær hann þegar bana af og var133

hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldi líkaði nú svo að hún eyddi allt ríkið
bæði af fé og mönnum. Eptir þessi verk Grímhilldar gekk hún til skemmu þeirrar,
er Signý sat, og dóttir hennar. En er hún kemur þar, mælti hún svo: ‘Þú, Signý,’136

segir hún, ‘hefur lengi í sæmd mikilli og sælu setið, en ég skal það allt af þér taka og
það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir í hellir og verðir hin mesta tröllkona.
Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér, og hver maður sem hana139

lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt hvern myrða er þú sér í hennar sæng.
Þú hefur átt þér VII systur. Þær skulu hverja nótt eiga við þig bardaga. Þær skulu
alla vega þig sundra, höggva og meiða, en alldrei að helldur skaltu deyja og alldrei142

skaltu fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir þann mann er eigi hræðist þitt
hið ógurliga sax þá er þú reiðir það. En með því að þeim mun það ógurligt sýnast,
mun sá ekki finnast.’ Signý mátti ekki mæla fyrir harmi og gráti. Hilldur mælti145

þá: ‘Villda ég, Grímhilldur, að ég launaði þér þín álög og það mæli ég um að öðrum
fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum heim á kongshöll. Þrælar skulu þar
kynda bál mikit milli fóta þér. Það bál skal standa bæði nætur og daga, og öll skaltu148

neðan af elldi brenna, en ofan frjósa, að alldrei fáir þú þína ró. En ef við mæðgur
komustum úr þessum álögum, þá skaltu deyja og detta ofan í bálið.’ Grímhilldur
tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar tal, og vil ég að þetta halldist hvorki.’151

Hilldur sagði að það yrði að standa. Hurfu þær mæðgur þá burt í hellir þennan,
og er ég sú hin sama Signý, og er hér Hilldur, dóttur mín. Og vil ég nú gipta þér
hana og launa þér svo að þú hefur mér úr álögum komið.” Og að endaðri þessari154

sögu komu í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og hlaupa að Gríði og
höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur var nú ákafliga hrædd. Illugi veitir
Gríði dugnað og höggur til þeirra bæði ótt og tíðum og eigi léttir hann fyrr enn157

þau hafa drepið þær allar og brennir þær allar á báli. Gríður mælti þá: “Nú hefur
þú, Illugi, frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær átt XI vetur.”
Illugi segir það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta fylgir Gríður þeim til báts Illuga160

og gaf hún þeim gull og marga dýra gripi, og hafði hann nú með sér elldinn. Og
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skilldist hún þar við þau. Illugi rær aptur til sinna manna. Þeir urðu við það glaðir
og létu sér hitna. Mánuð lá kongsson þar og gaf honum alldrei byr. Björn kendi163

það Hilldi og kvað Illuga hana hafa sótt í hellra og segir Björn að hún sé hin mesta
tröllkona. Sigurður bað Björn þegja og ekki villdi hann því trúa er Björn sagði.
Eina nótt var það, er menn kongssonar sváfu á skipi, en er þeir vakna, sjá þeir að166

Björn er horfinn og leituðu hans og sjá um síðir að hann hangir upp við siglurá.
Þeir vissu ekki hverju þetta gegndi um líflát Bjarnar, en Gríður hafði hengt Björn
á þeirri nóttu fyrir það hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir það siglir Sigurður frá169

Finnmörk, og gaf honum þá vel byr, og kom heim til Danmerkur og hafði fengið
ofurfjár og gaf gull á tvær hendur. Er hann nú heima með föður sínum. Illugi var
löngum með Sigurði, en þó átti hann stóran búgarð nærri kongshöll. Litlu síðar tók172

Hringur kongur sótt, þá er hann leiddi til bana. Sigurður lætur þegar erfi drekka
eptir föður sinn og lætur tilbjóða öllum beztu mönnum í landinu. Og var Sigurður
þá til kongs tekinn yfir það ríki er faðir hans hafði átt. Hringur kongur hafði verið175

fylkiskongur í Danmörku og hafði hann ráðið fyrir Skáney. Signý kemur nú til
Danmerkur, og tók Illugi vel við henni. Sigurður kongur bað hennar sér til handa.
Signý segir að Illugi skal vera hennar milligöngumaður. Sigurður talar þá þetta178

mál við hann, og með samþykki hennar giptir Illugi honum Signýju. Voru þeirra
samfarir góðar, og áttu þau mörg börn, og urðu öll mikilsháttar menn. Sigurður
kongur og Signý drottning lifðu mjög lengi, en Illugi þó lengur, en ekki hefur verið181

getið barna þeirra Hilldar. Þessi Illugi varð síðan fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar.
Og lukum vér svo þessari sögu.

l.125: an ‘er’ is missing, which should complete the relative pronoun ‘þá er’.
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Figure A.36: Lbs 5157 4to, f.248r
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A.36 Lbs 1498 4to
Landsbóksafn, Reykjavík, Iceland
Iceland, 1899

1 Jarlmanns saga ok Hermanns

2 Tiódels saga (riddara)

3 ‘Agnars saga Hróarsson’

4 ‘Artimundar saga sterka’

5 Hálfdanar saga Eysteinssonar

6 Andra saga jarls

7 Hálfdanar saga Barkarsonar

8 Herlaugs saga jarls gauzka

9 Illuga saga Gríðarfóstra (pp.741-756)

10 Fríðþjófs saga frækna

11 ‘Ajax saga keisarasonar’

Sagan af Illuga Gríðarfóstra. Scyldingur hefur ráðið fyrir Danmörku er Hring-1

ur hét. Hann var Skjalldarson Dagssonar. Þessi Skjölldur barðist við Hermann, sem
segir í sögu þeirra. Hringur kongur var vitur maður og vinsæll og milldur af fé og
hinn mesti bardagamaður. Hann átti drottningu er Sigríður hét. Hún var dóttir4

Vilhjálms kongs úr Vallandi. Við henni átti hann þann son er Sigurður hét. Hann
var allra manna fríðastur og að íþróttum bezt búinn. Hann var blíður við vini sína,
örr af fé, en grimmur sínum óvinum. Sviði hefur kall nefndur verið. Hann átti eitt7

garðshorn er var harðla skammt frá kongshöllinni. Hann átti kellingu, er hét Hilld-
ur. Við henni átti hann einn son, er Illugi hét. Hann var mikill vexti og sterkur
að afli. Fimur var hann á alla leika. Faðir hans var kallaður Sviði hinn sókndjarfi.10
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Sigurður kongsson og Illugi lögðu leika með sér. Átti Sigurður marga aðra leiks-
veina og bar hann langt af þeim hvað sem þeir skylldi reyna, en Illugi vann hann í
öllu. Og svo kom að þeir sórust í fóstbræðralag, og skylldi hvor annars hefna ef þeir13

væri með vopnum vegnir. Var nú allkyrt þeirra á milli. Björn hét maður. Hann var
ráðgjafi kongs. Honum var allt illa gefið, er honum var sjálfrátt. Hann var lyginn og
lymskur að öllu, en þó eigi að síður var hann hinn mesti kappi og varði land kongs16

fyrir víkingum, og því mat kongur hann mikils. Björn öfundaði það mjög að Illugi
var svo kær Sigurði kongssyni. Og svo kom að hann rægði hann við þá feðga og
sagði Illuga vera ótrúan kongssyni. Kongur hlýddi á þetta, en Sigurður trúði því19

ekki. Fer nú svo fram um nokkra tíma að Sigurður kongsson er heima hjá föður
sínum í mikilli sæmd og virðingu. Einn tíma bað Sigurður föður sinn að fá sér skip
og menn og segist vilja fara úr landi að afla sér fjár og frægðar. Kongur sagði að það22

skylldi á mánaðarfresti búið vera, “og Björn skal fara með þér,” segir kongur, “en Ill-
ugi vil ég heima sé.” Sigurður svarar: “Að vísu vil ég að Illugi fari.” En kongur sagði
að Björn skylldi fylgja honum, “því hann er hverjum kappa meiri og bilar alldrei í25

stríði. Hann mun þér vera hollur og trúr sem hann hefur mér verið,” sagði kongur,
og skilja þeir nú tal sitt. Eptir þetta gengur kongsson til Sviða og segir Hilldi tal
þeirra feðga. Hún segir son sinn ungan vera og eigi í hernað fara mega. “Er hann og28

ekki reyndur,” segir hún. “Villda ég og ekki helldur að Björn brygði honum því að
hann þyrði ekki að berjast með þér í orrustu.” Lýkur Hilldur svo máli. En kongsson
fer heim til hallar og er mjög óglaður. Ambátt sú var hjá Hilldi er Sunnlöð hét. Hún31

var fjölkunnug og hin mesta ölldriða. Hún hafði margan mann illa leikið. Hilldur
kom að máli við Illuga og biður hann sækja pál í sel er Sviði lét eptir. Hann játar
því. Það var síðdags er Illugi gekk heiman. Hann fór hart og gekk til seljanna og34

fann þar pálinn. Þá var myrkt af nótt, og fer þó frá selinu. Og er hann var skammt
kominn, var hlaupið á bak honum svo hart að hælarnir komu framan á bringuna.
Þetta kvikindi hafði vönd í hendi og barði Illuga með. Hér var komin Sunnlöð. Ill-37

ugi gengur ekki að síður og bar flagð þetta langa leið þar til hann kemur að einum
stórum steini. Hann keyrir flagðið niður við steininn svo hart að hryggurinn brot-
nar, og lét hún svo líf sitt. Létti hann eigi sinni ferð fyrr enn hann kemur heim.40

Hilldur, móðir hans, var úti er hann kom heim. Illugi var þá ófrýnn. Hilldur var
þá blíð. “Hafa nokkur nýtíðindi gjörst í þinni ferð, son minn,” segir hún, “fannstu
pálinn sem ég vísaði þér á?” “Já,” segir Illugi. Hún mælti: “Fannstu nokkuð stúlku43

mína, er ég sendi að afla mér elldiviðar?” Illugi sagði: “Varla ætla ég verri stúlka
finnist þvíat hún reið mér, en ég banaði henni með þeim hætti að ég braut í henni
hrygginn við stein.” Hilldur kvað hann mega vera í sendiferðum, “og vil ég,” se-46

gir hún, “að þú þjónir Sigurði kongssyni og fylgir honum í víkingu.” Illugi játar því
blíðliga og gladdist við þetta og gengur inn með móður sinni og sefur af þá nótt. Að
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morgni býst Illugi að fara til kongshallar, kveður áður föður sinn og móður, gengur49

síðan til hallarinnar og kemur þar er kongur er yfir dagdrykkju. Hann gengur fyrir
kong og kveður hann vel. Kongur tekur honum vel, en er Sigurður kongsson sér
Illuga, fagnar hann honum forkunnar vel og biður hann sitja hjá sér. Illugi gjörir52

nú svo. Fer svo fram nokkra daga að Sigurður er heima með föður sínum, og Ill-
ugi. Nú kemur sá tími er skip Sigurðar voru búin. Hallda þeir frá landi. Var það þá
ráðið að Björn og Illugi skylldu báðir fara. Tekur kongsson nú orlof af föður sínum.55

Sigla nú fyrst til Orkneyja og Skotlands og gjöra hvorutveggjum margar upprásir
og vinna mikinn sigur á Skotum, fá þeir nú ofurfjár. Leggja þeir hvergi þar til að
eigi hafi þeir sigur. Var allt fólk við þá hrætt. Að hausti vill Sigurður heim hallda,58

og þá rekur á storm mikinn. Tók þá skipið að ganga ofmikit. Rekur þá norður í
haf. Herti seglið svo hélt við rif. Tekur nú hvert band að slitna. Þeir sjá hvergi
landa til. Sjórinn tekur nú að ókyrrast, og gjörðu svo stóran storm að inn rann á61

bæði borð, en svo voru þeir allir hraustir sem á þessu skipi voru að einginn talaði
æðruorð. Skipið tekur nú mjög að leka, og standa allir í austri VIII dægur. Skip
rekur langt norður í haf í vík þá er Gandvík hét. Þeir herða þá seglið með sterku64

bandi og fá nú stór áföll svo búið var við að brjóta skipið. Flestir voru þá móðir og
dasaðir af sjavarverki. Því næst sjá þeir land. Það var björgum lukt. Síðan rekur
upp skipið í eina vík. Hélldu þeir heilu skipi og mönnum. Kongsson segir að þeir67

skuli þar bíða byrjar. Flestir hans menn voru að þrotum komnir af erfiði. Þeim var
og svo kalt að þeim þótti dauðinn sýnn og vera fyrir hendi þvíat þeir höfðu öngvan
elld. Sigurður kongsson bar sig furðuvel, en allir villdu gjarnan ná elldi, og fengu70

þó eigi. Björn tók þá mjög að kala og mælti svo: “Þú, Illugi,” segir hann, “skalt
róa yfir fjörð þennan og leita að elldi og ef þú finnur hann eigi, þá skal ég ráða
fyrir höfði þínu, en ef þú náir elldinum, þá skaltu eiga hring þennan er ég helld á.”73

Illugi svarar: “Víst eigi vil ég veðja höfði mínu við þig, Björn, en gjarnan skal ég
að elldi leita, ef vorum mönnum má gagn að verða.” Rær hann nú einnsaman frá
sínum mönnum. Hellir nokkur stóð öðrumegin fjarðar þessa, er réð fyrir tröllkona76

sú er Gríður hét. Hún var hin mesta tröllkona. Illugi kemur nú að landi og festir
bát sinn og gengur á land upp og kemur í hellirinn. Þá var komið kvölld. Hann
heyrir þá að hart er gengið til jarðar, og kemur Gríður heim. Hún frétti hann að79

heiti. Hann segist Illugi heita. En honum þótti sem hríð eða hregg stæði úr nösum
hennar. Horinn hékk ofan fyrir munninn. Hún hafði skegg en var sköllótt um hö-
fuðið. Hendur hennar voru sem arnarklær, en ermar báðar brenndar, en sá stakkur82

er hún var í tók henni eigi lengra enn á lendar á bak, en allt niður á tær í fyrir. Augu
hennar voru græn, en ennið bratt. Eyrun féllu víða. Einginn mátti hana kalla fríða.
Illugi segist vilja elld sækja til hennar. Gríður svarar: “Öngvan elld fær þú af mér85

nema þú mælir III sannyrði og ef þú gjörir þetta skjótt, þá skaltu liggja hjá dóttur
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minni, en ef þú vilt eigi þennan kost, þá hirði ég eigi þó Björn kali til dauðs.” Ill-
ugi segist þetta vilja. Eptir þetta gengur fram ein kona. Hún er svo fríð að Illugi88

þóttist öngva fríðari séð hafa og þegar er hann sá hana, felldi hann mikla ást til hen-
nar. Hún var hljóð og fáræðin. Þá tók Illugi til máls: “Mér mun mál,” segir hann,
“að mæla sannyrðin. Hellir þinn er hár og breiður að ég hef eigi séð hús meira né91

sterkara. Svo er og nefið á þér mikit að ég hef eigi séð meira skrípi. En þú ert og
svo svört að fagurt er gólfið hjá þér, og öngva hef ég ámáttligri séð enn þig. Og
víst er dóttir þín fegri. Og ykkar hef ég séð mestan mannamun, og svo munu allir94

segja er ykkur sjá.” Gríður mælti þá: “Víst er það,” segir hún, “að hvorki viltu lofa
mig né hæla mér, og ekki lízt þér svo illa á mig sem þú lætur. En það þykir mér
nú ráð að þú farir í hvílu með dóttur minni og leik allt það er þig lystir þvíat þér97

lízt betur á dóttur mína enn á mig. Nú mun skjótt að öllu farið,” segir Gríður, “og
þarf ekki lengi lýsingar.” Illugi segir svo vera skylldi. Gengur hann að hvílunni og
kastar klæðum, en kelling þjónar dóttur sinni, og koma þau í eina hvílu bæði. Illugi100

snýst að henni og gjörir sig þá blíðan, en hún gjörir öngva gleði af sér. Þá þrífur
Gríður í hár Illuga og kippir honum fram á stokkinn, en annarri hendi brá hún
björtu saxi og mjög biturligu og reiddi að höfði honum, en Illugi lá kyrr og hrærði103

hvergi á sér. Gríður mælti þá mjög reiðugliga: “Heyr þú, vondur herjansson. Hví
hugðir þú ég mundi þola að þú blygðaðir dóttur mína? Nei,” segir hún, “þú skalt fá
dauðann í stað.” Illugi mælti þá: “Mitt hjarta hefur alldrei hrætt orðið, og því kom106

ég í hellir þinn að örlögin hafa svo fyrirætlað. Þó deyr einginn optar enn um sinn,
og því hræðist ég ekki þínar ógnir.” Við þessi hans orð kastar Gríður honum aptur.
Hann snérist þá að brúði sinni og var þá allglaður. Og er hann var sem blíðastur við109

hana, kemur Gríður og vefur hár hans um hönd sér og kippir honum á stokkinn
fram og reiðir saxið allt að höfði honum og mælti: “Djarfur ertu og nú í stað skaltu
dauðann fá.” En Illugi sagðist eigi hræðast dauða sinn. Hún mælti þá hlæjandi:112

“Öngvan hef ég slíkan hitt að eigi hafi hræðst dauða sinn nema þig. Far þú nú til
svefns, og sof vel!” Fer Illugi nú og snýst að konu sinni sem áður og er hann nú
allra blíðastur við hana. Gríður hleypur þá enn að sænginni og kippir honum fram115

á stokkinn. Hún reiðir nú saxið og mjög er hún ófrýnlig að sjá. En allt fór sem fyrr
að Illugi kvaðst eigi hræðast. Gríður mælti þá: “Eigi ertu sem aðrir menn. Þínar
æðar skelfast hvergi, og þú hræðist ekki. Nú skaltu þiggja líf af mér, og þar með gef118

ég þér dóttur mína, er Hilldur heitir, og fæ ég þó alldrei launað þér þinn velgjörn-
ing þvíat þú hefur komið mér úr miklum álögum þvíat með slíkum hætti hef ég
margan myrt og drepið, og hafa allir hræðst mitt hið ógurliga sax. XV vaska menn121

hef ég drepið með þessu saxi, og væri slíkt þó eigi kvennaverk. Nú mun ég segja
þér æfisögu mína, en þú hlýða. Kongur sá réð fyrir Álfheimum er Áli hét. Hann
átti sér drottningu, er Álfrún hét. Þau áttu dóttur eina. Sú hét Signý. Hún var að124
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öllu vel að sér. Þegar Signý hafði alldur til, var hún gipt þeim kongi er Eiríkur hét.
Hann féll í vesturvíking. Dóttur átti þau saman, er Hilldur hét og var hún meyja
fríðust og vel mennt. Fór Signý þá til föður síns og var með honum. Drottning fékk127

sótt, þá er hana leiddi til bana, en kongur barst lítt af. Þá var Signý í skemmu og
hafði sorg mikla eptir konginn, bónda sinn, og móður sína. Kongur giptist í annað
sinn og fékk þá drottningu er Grímhilldur hét. Hún var fögur að sjá hið ytra, en130

innan var hún hið mesta flagð. Kongur unni henni mikit. Þau gátu að eiga VII
dætur, og brá þeim öllum til móður sinnar, og urðu hinar mestu flagðkonur. Það
bar til tíðinda í hirðsveit kongs við komu Grímhilldar að maður hvarf hverja nótt,133

og ætluðu allir að Grímhilldur mundi því vallda. Kongur tók nú að elldast, og þótti
drottningu minna verða af hjáhvílum enn hún villdi. Hugsar hún nú að svíkja kong
og fá sér annan ungan. Gefur hún honum nú eitur að drekka, og fær hann þegar136

bana af og var hann heygður hjá drottningu sinni. Grímhilldur illskaðist nú svo að
hún eyddi allt ríkið bæði af fé og mönnum. Eptir þessi verk Grímhilldar gekk hún
til skemmu þeirrar, er Signý sat í, og dóttir hennar. En er hún kemur þar, þá mælti139

hún svo: ‘Þú, Signý,’ segir hún, ‘hefur lengi í sæmd mikilli og sælu setið, en ég skal
það allt af þér taka og það legg ég á þig að þú hverfir í burt og byggir í hellir og
verðir hin mesta tröllkona. Þú skalt Gríður nefnast. Dóttir þín skal fara með þér,142

og hver maður sem hana lítur skal fella til hennar mikla ást. Þú skalt hvern myrða
er þú sér í hennar sæng. Þú hefur átt þér VII systur. Þær skulu hverja nótt eiga við
þig bardaga. Þær skulu alla vega þig sundra, höggva og meiða, en alldrei að helldur145

skaltu deyja og alldrei skaltu fyrr frelsast af þessum álögum enn þú hittir þann mann
er eigi hræðist þitt hið ógurliga sax þá er þú reiðir það. En með því að þeim mun
það ógurligt sýnast, mun sá maður ekki finnast.’ Signý mátti ekki mæla fyrir harmi148

og gráti. Hilldur mælti þá: ‘Það villda ég, Grímhilldur, að ég gæti launað þér þín
álög og það mæli ég um að öðrum fæti standir þú á skemmu þessari, en öðrum heim
á kongshöll. Þrælar skulu þar kynda bál mitt í millum fóta þér. Það bál skal standa151

bæði nætur og daga og öll skaltu neðan af elldi brenna, en ofan frjósa, að alldrei
fáir þú þína ró. En ef við mæðgur komustum úr þessum álögum, þá skaltu deyja og
detta ofan í bálið.’ Grímhilldur tók þá til máls: ‘Mjög heimskuligt er okkar tal og vil154

ég að þetta halldist hvorki.’ Hilldur sagði að það yrði að standa. Þær mæðgur hurfu
þá í burt í hellir þennan, og er ég sú hin sama Signý, og er hér Hilldur, dóttur mín.
Og vil ég nú gipta þér hana og launa þér svo að þú hefur mér úr álögum komið.” Og157

að endaðri þessari sögu koma í hellirinn VII skessur með biturligum skálmum og
hlaupa að Gríði og höggva til hennar bæði hart og tíðum. Hilldur varð nú ákafliga
hrædd. Illugi veitir Gríði dugnað og höggur til þeirra bæði ótt og tíðum og eigi létt-160

ir hann fyrr enn þau hafa drepið þær allar og brennt þær allar á báli. Gríður mælti
þá: “Nú hefur þú, Illugi, frelst okkur bæði af þessum skessum. Og hef ég við þær
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átt XI vetur.” Illugi segir það nógu lengi verið hafa. Eptir þetta unnið fylgir Gríður163

þeim til báts Illuga. Fylgir Hilldur honum, og gaf Gríður þeim gull og marga dýra
gripi, og hafði hann nú með sér elldinn. Og skilldist hún þar við þau. Illugi rær
nú aptur til sinna manna. Þeir urðu við það glaðir, er þeir fundu hann aptur heilan166

á hafi. Nú gjöra þeir glóð mikla og láta sér hitna. Illugi segir Sigurði kongssyni
af ferð sinni, og lét hann vel yfir, og þótti honum hafa tekist giptusamliga, svo illa
sem á höfðust. Öllum sýnist sem var um Hilldi að hún var hin vænsta kona, fríð á169

sýndum og vel vaxin. Mánuð lá kongsson þar. Var illtíð og óveður svo þeir fengu
alldrei byr. Björn kendi það Hilldi og kvað Illuga hafa sótt hana í hellra og segir
Björn að hún sé hin mesta tröllkona og seiðfjándi. Þessu reiddist Illugi en lét þó172

vera kyrt. En Sigurður bað Björn þegja og sagði að einginn skylldi því trúa er Björn
sagði. Það var eina nótt, er menn kongssonar sváfu á skipi, en er þeir vakna, þá
sjá þeir að Björn er horfinn. Nú fara menn að leita. Þótti öllum kynliga bregða175

að þeir sjá eptir mikla leit að hann hangir upp við siglurá. Þeir vissu ekki hverju
þetta gegndi um líflát Bjarnar, en það var svo til komið að Gríður hafði hengt Björn
þá sömu nótt fyrir það er hann kallaði Hilldi tröllkonu. Eptir það siglir Sigurður178

kongsson úr Gandvík, er byrleiði kom, og hélldu vestur um Finnmörk, og gaf þeim
þá vel byr. Segir ekki af ferð þeirra fyrr enn þeir koma heim til Danmerkur. Hafði
Sigurður kongsson fengið ofurfjár og gaf þá gull á tvær hendur. Er hann nú heima181

með föður sínum. Svo er sagt að kongur gaf sér ekki um fráfall Bjarnar og minna
ræddi hann um það enn menn ætluðu. Illugi var löngum með Sigurði, en þó átti
hann búgarð einn vænan allnærri kongshöllinni. Fór svo fram um tíma. Það var184

nokkru síðar að Hringur kongur tók sótt, en eigi lá hann lengi áður sú sótt leiðir
hann til bana. Sigurður lætur þegar erfi drekka eptir föður sinn og lætur þar til
bjóða öllum beztu mönnum í landinu. Það var virðulig veizla, og menn útleystir187

með góðum gjöfum þvíat Sigurður var allra manna örlyndastur. Þar eptir var Sig-
urður kongsnafn gefið og varð hann stjórnari alls þess ríkis er faðir hans hafði fyrir
ráðið. Hringur kongur hafði verið fylkiskongur í Danmörku og hafði hann ráðið190

fyrir Hallandi og Skáney. Nokkru eptir það er Sigurður var til kongs tekinn, kemur
Signý Áladóttir til Danmerkur, og tók Illugi vel við henni, og svo Hilldur, dóttir
hennar. Illugi segir þá mönnum öll deili á henni og ætt hennar og svo frá því fyrir193

hverjum ósköpum hún hafi orðið af völdum stjúpu sinnar. Þótti öllum það miklum
tíðindum sæta og vel úr ráðist hafa. Er þá þegar tekið vel við henni. Signý var hin
sköruligasta kona og vel viti borin. Sigurður kongur hefur upp bónorð sitt og bað196

Signýjar sér til handa. Signý var þá beðin að svara því máli en hún segir að Illugi
skuli vera hennar giptingarmaður. Þá talar Sigurður kongur þetta mál við Illuga
og með samþykki Signýjar og flutning Illuga fær Sigurður kongur Signýjar og þá199

lætur kongur stefna brúðkaupsveizlu og bjóða til sín mörgu stórmenni. Að þeirri
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veizlu kvangast Sigurður kongur Signýju, en Illugi Hilldi, dóttur hennar. Fór þetta
hóf vel fram og var að öllu stórmannligt. Stóð það marga daga með glaum og gleði.202

Eptir veizluna voru virðuliga menn útleystir með góðum gjöfum. Samfarir þeirra
Sigurðar kongs og Signýjar voru góðar, og áttu þau mörg börn saman, þó að eigi
sé þau nefnd í þessari frásögu, en öll urðu börn þeirra mikilsháttar menn. Sigurður205

kongur og Signý drottning lifðu mjög lengi. En þó lifði Illugi þeirra lengur, en
ekki hefur verið getið barna þeirra Hilldar. Illugi var síðan kallaður Gríðarfóstri
að kenningarnafni og hélst það síðan meðan hann lifði. Það segja menn að Illugi208

yrði síðan félagi og fóstbróðir Gnoðar-Ásmundar, og að þeir gekk í mörg hervirki
í víkingu, en frásögnir af þeim atburðum kunnum við eigi framar að telja. Lýkur
með þessu sögunni af Illuga Gríðarfóstra.211
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Figure A.37: Lbs 1498 4to, p.741
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Appendix B

Translations

B.1 Ericsbergsarkivet 74

Riksarkivet, Stockholm, Sweden
Sweden, 1755

1 Jómsvíkinga saga

2 ‘notes copied from Bartholin on Jómsvíkinga saga’

3 Illuga saga Gríðarfóstra (159r-67v) (translation)

Illug Grydas Fosters Saga Öfversatt utur Isländskan1

år 1755. I Cap. Illaugis och Sigurds härkomst. En Kung rådde öfver Dane-
mark vid namn Ring, och var Skiöldr Dagssons Son; Den Skiöldr som slogs med
Herrman som deras saga förmäler. Konung Rong var en vis man, mycket vänlig4

och Gofmild, samt käck soldat. Han ägde til Drottning Sigrid Konung Wilhialms
dötter af Walland, med henne hade han en son, het Sigurd, mycket vacker karl,
och fallen för alla artiga idrotter, vänlig mot sina vänner, men alvarsam mot sinne7

fiender. Swide het en Gubbe, som ägde en gård nära vid Kungsgården, hans hus-
tru het Hildur, och med henne hade han en son som het Illug, hvilken var stor til
växt, starck til krafter, och vig uti alla lekar. Fadren kallades Svide Slagskämpe.10

Sigurd Kungsson och Illug lekte ofta tilsammans; Sigurd hade också månge flere
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lekbröder, dem han övergick i alt hvad de sig företogo, men Illug rådde städigt på
honom, och hände sig at kungssonen och Illug svur Fosterbrödralag, och utlöfvade13

hämna hvar annars död, om de föllo genom vapn, de öpnade sedan en åder, låto
blod rinna tilsammans, och var dem emellan stor vänskap. II Cap: Om Illaugr
och Trällinnan Simlöd. Biörn het en Man, som var Konungens Rådgifvare, elak16

uti alt sit företagande, lögnfull och liumsk, men icke dess mindre en käck slag-
skempe, som värjde konungens land för Siöröfvare, och Konungen höll derföre
mycket af honom. Biörn afundades mycket öfver den vänskap Printzen hade för19

Illug och baktallade Illug, sägandes han vore Printzen icke trogen. Konungen lade
sådant på sinnet, men Sigurd trodde det icke. Det lider således någon tid fram,
at Sigurd är hemma hos sin Fader, i anseende och ähra. En gång bad Sigurd sin22

fader gifva sig skepp, och sade sig vilja resa bort, at förvärfva ägodelar och beröm.
Konung lofvade skulle innom en månads förlopp skie, och sade Biörn skulle fara
med, men Illug bliva hemma. Sigurd försikrade deremot, han ändteligen ville hafva25

Illug uti följe. Men Konungen påstod Biörn borde följe, emedan han vore en käck-
aste slagskämpe, som aldrig blivit efter i striden, och som säkerligen skulle finnas
Printzen så trogen och huld som han altid varit Konungen, och dermed lycktade28

de för den gången deras tal. Sigurd går genast til Svide och säger för Hildur, hela
hans och Faders samtal. Hon sade hennes son vore ännu ung, och ännu icke nog
starck för at fara i härnad, dertil med oförsökt, och ville jag ei heller, sade hon, at31

Biörn finge tilfälle at föra ut honom, såsom tordes han icke fara med dig i kriget.
Lyktade så Hildur sit tal, och Printzen for hem til kungsgården igen, och är nog
misslynter. Hildur ägde en Trälinna med nama Simlöd; hon var margkunnig och en34

Starck Mara, som farit ille med många karlar. Hildur kommer til tals med Illug och
ber honom söka uti Ladugården en Spada, den hans Fader lemnat efter sig. Han
jakade dertill, och det var sent på qvälten då Illug gick hemifrån. Han skyndade sig,37

konim [sic] til Ladugården och fann Spaden; då var mörcka natten, och går då Illug
från Ladugården, och som han var kommen et stycke derfrån, språng något bak
på honom så hårdt, at hälarne kommo honom fram på bröstet, detta spöke hade i40

händerne en graft, och slog Illug dermed, och detta var Simlöd. Illug går icke dess-
mindre och bär detta Trållet ett langt stycke, til dess han kom til en sten, då kastar
han Trållet neder mot stenen så hårdt, at ryggen brast at, och miste hon der lifvet.43

Illug lät icke hindra sig i sin gång, och stadnade icke förr än han kom hem. Hans
moder Hildur var då mycket glad, och sade: Har något nytt händt sig, min son, på
denna resan eller fann du spadan jag sände dig efter. Ja, svarade Illug. Hon frågade:46

Fann du väl min biga, som jag sände at hämta bränsle. Illug svarade: Aldrig vil jag
finna värre piga, ty hon red mig, men til slut bräk jag ryggen af henne mot en sten,
och lärer hon där fått sin bana. Hildur sade då han dugde att skicka bortt och at49
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hon ville han skulla tiena Printz Sigurd, och följa honom i härnad. Illug samtycker
dertil gärna, och vard deröfver mycket glad; gick inn med sin moder, och sof nat-
ten öfver. Om morgonen derefter gick Illug til Kungsgården när Konungen äter52

frukost. Hann går inn för konungen och talar honom till. Konungen tog väl emot
honom, och då Sigurd såg honom fägnade han honom mycket, och bad honom sitta
hos sig. Illug giorde så, och led så fram några dagar, at Sigurd är qvar hemma hos55

sin Fader jämte Illug. III. Cap. Om Sigurds och Illaugs Härnad. Nu enskundade
tiden at Sigurds skepp voro färdige, lade de då från landet, och var så beslutit att
Biörn och Illug skulle bägga fara. De seglade då til Orknöarne och Skottland, och58

härjade hvart de foro fram, samt skaffade sig store ägodelar. Ingenstäds lade de
til, at de icke vunno seger, och hvar mann räddes för dem. Til Hösten ville Sigurd
fara hem, men då kom starck storm öfver dem så at skeppet gick mycket forte,61

och drefvo de då Nordr i Hafvet. Seglen refvades, Stormen låg på, såsom hvart
band ville lossna; Hvar man såg efter landet, situ brusade och häfde sig at vatnet
slog öfver skepborden, men så raske männ voro innombords, at ingen lät enärcka64

minsta farbåga. Skeppet tog nu på at mycket läka, och stode alle män vid öskaren i
åtta dagar: de voro då räkte långt nordr i Hafvet, i den Vikan som kalas Gandvik.
De binda då Seglen med starcka band, och fingo en stor afdrift, så at de frucktade67

skepsbrått, ty störstadelen af manskepet voro trötte och utmattade. I det samma få
de se land, som var mycket Bergigt, hvarefter skeppet drefo inn uti en vik, dit de
höllo inn, för at bättra skeppet och hvila manskapet. Kungssonen sade de skulle70

der vänta efter god vind. De fleste af hans man vor trötte af arbetet, och kände de
en sådan köld, at de trodde frysa ihäl. Prints Sigurd stod väl på sig, och ville de
gärne hava eld men kunde ingen få. Biörn och de andre Sigurds män började då73

at mycket frysa. Då sade Biörn: Du Illaug skall ro öfver denna fiärden och söka
efter eld, och finner du den icke skall jag råda öfver ditt hufvud, men skaffar du,
skall du få denna ringen, som jag nu håller på. Illaug svarade: Intet skal jag sätte76

mitt hufvud i vad för dig Biörn, men gärna skall jag söka efter eld, at vårt manskap
må hafva gagn deraf; Och rodde Illaug så ensam från sit följe. IV Capitlet. Om Il-
laug och Gryda. På andra sidan om fiärden stod en Berghäll öfver hvilken rådde en79

Trollkona vid namn Grydur, som var ett argt Tråll. Illaug komnu nu til lands, fäster
båten, går sedan upp på Landet, och kommer inn i Bergskulan, och då var sent lidet
på aftonen. Han hörde då hårdt trampas på marcken, och Gryder kom då hem, och82

frågar efter hans namn, hvartil Illaug svarde at han het Illaug. Han tyckte at hagel
och snö stode ur hennes näsa, och snoren hängde henne ned i munnen. Hon hade
starckt skägg, och skallugt hufvud, med en förfärlig hufvudbonad. Hennes händer85

voru som Örneklor, svarta som bränder, och kiorteln räckte ej längre än på länden
baktil, men framtill ned til fötterna. Hennes ögon voro gröna, och panna Likblå,
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och öronen gingo fram på kinnbenen /:kan väl någon kalla henne vacker?/ Illaug88

sade han ville läna eld af henne. Grydur svarade: Ingen eld får du här, så framt
du icke säger tre sanningar, och kan du göra det, skal du få ligga hos min dotter i
natt och försmår du detta tilbud, så frånar jag litet efter om Biörn fryser ihäl. Illaug91

sade han detta ville; och då kom fram en qvinna, så vacker, at Illaug tyckte sig aldrig
hafva sedt hennes like, och derföre fick han mycken kärlek til henne; Hon var stilla
och fåtalig. Illaug började då tala: Mig är pålagt at säga tre sanningar. Din Berghäll94

är så hög och bred, at jag aldrig sedt någon högre eller starckre. Så är ock din näsa
så stor, at jag aldrig sedt någon förfärdeligare; Du är ock så svart, at golfvet är vack-
ert emot dig, och aldrig har jag sedt någon trållikare än du är. Vist är Dotter din97

fagrare, och emellan Eder har jag funnit stor olikhet, hvilket ock alla lärer säga som
Eder se. Grydur svarade, nog är det sant, at du intet vil berömma mig eller tycka
om mig, men intet lär jag vara så stygg, som du säga, och det tycker jag bäst vara,100

at du går i säng med min dotter i natt, och leker med henne som dig lyster, emedan
du tycker mera om henne än om mig, och nu måste vi skynda dermed, och ej bida
längre mot morgonen. Illaug sade at så skulle skie, går til sängen, kastar kläderne103

af sig, och kärringen lagar dottern til sängs, och ligga de nu bägge in tilsammans.
Illaug nalckas då til henne, och visar sig mycket kärlig, men hon ser intet vänlig
ut. Grydur griper honom då i håret, drar honom fram til ståcken, och med andra106

handen tar uti en bred värja; och måttar at Illaugs hufvud; men Illaug låg stilla och
rörde sig icke. Grydur sade: hör du stygge Fiäflunge, menar du at jag skal tåla at du
blåttar min Dotter, nej, du skal på stunden dö. Illaug svarade: mit hiärta har ännu109

aldrig varit förfårat, och derför har jag kommit hit, at det sådant skickat, ingen dör
mer än en gång, och intet räder jag för din grymma upsyn. Vid desse orden kastar
Gryder honom åter up i sängen, vände han sig då åter til sin Brud, och är mycket112

het. När han var som kärligast mot Jungfrun, vefvar Grydur hans hår om sin hand,
och drar honom fram til ståcken, och låter värjan gå ända ned på hans hals. Diärfver
ästu at du skämmer min Dotter, sade hon och skal du derföre nu på stunden dö.115

Illaug sade: icke frucktar jag döden. Hon sade då, leende, med mycken olåt: Ingen
sådan har jag sedt, som icke räde at dö, och är nu tid at sofvar, och sof i frid. Illaug
vänder sig åter til sin hustru, och är nu som kärligast mot henne. Grydur löper då til118

sängen, drar honom fram til ståcken, sätter värjan inn på hans hals, och var då icke
fryntlig. Gick nu som för, och Illaug låg helt stilla. Grydur sade icke äste som andra
män, ty dine ådror skälfva icke. Nu skal du tigga lifvet af mig, och gifver jag dig121

min Dotter, som heter Hildur, och kan jag aldrig nog ärkänna din välgärning mot
mig, ty du har frälsat mig ur mycken vånda, ty under denna hamn har jag mördat
många männ, som hafva frucktat för mit grymma svärd. Sexton raska karlar har124

jag under denna hamn dräpt, med denna värjan, och sådant är ej qvinno-later, men
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nu skal jag förtälja dig mit lefnads lopp. V Cap Grydur berättar sit Lefnads löpp.
En Konung rådde öfver Alfhem som het Alle, hans Drottning het Alfva, de ägde127

en Dotter vid namn Signy hvilken var uti alt väl upfödder, och jag är samma Signy,
och när hon hade hunnit til laga ålder, vardt hon gift med en Konung benämd Erik
hvilken föll i Krig österlanden. En Dotter ägde de vid namn Hildur, som var en130

den vänaste mö, och ligger hon nu i sängen hos dig. Jag for då til min Fader och
voru vi hos honom. Min Moder blef siuk och dog, och Konungen sörade henne
högeligen. Jag var uti min Fru-stuga, och sögde min moder väll mycket. Min133

Fader gick i annat gifte och tog en Drottning vid namn Grimhild, hon var fager til
utseende, men var likväl det värsta Tråll. Konungen älskade hene mycket, och de
åtte tilsammans siu döttrar som alla slägtades på til möderne och voro de största136

Trållkonar. Det hände sig i Riket straxt sedan min Fader konungen fadt Grimhild,
at en Mann kom undan hvar femte natt, och trode alla at Grimhild måtte vara dertil
vållade. Konungen började åldras, och tyckes Drottningen då ham sängelag föga139

dugde, och långt mindre än hon det åstundade, ty hon var mycket kåter. Hon be-
slöt då svika Konungen, och få sig en yngre man, och gaf honom förgift at dricka,
hvaraf han fick sin bane, och blef i hög lagd hos sin Drottning. Grimhild blef alt142

värre och värre, så at hon ödde alt Riket, förgiorde både männ och Boskap. Efter
alla desse ogärningar, gick hon till min Frustuga deruti jag satt med min Dotter
och då hon kom dit, talade hon således: Du Signy, sade hon, hafver länge setat här145

i ro och mycken ära, men jag skal taga alt detta från dig och det lägger jag dig på, at
du skal vräkas bordt, och bebo en Bergskula, blifva värsta Tråll, och heta Grydur,
din Dotter skall fara med dig, och hvar man henne ser, skall få för henne mycken148

kärlek och brånad, men du skal mörda hvar och en du finner i hennes säng. Du
har siu halfsystrar, som äru mina Döttrar, de skola slås med dig hvar natt, de skola
öfveralt sönderhugga dig, och slå dig, men aldrig skall du dö, och aldrig skall du151

frälsas ur denna vånda, förr än du träffar en karl, som ej rädes dit faseliga svärd, när
du dermed hotar honom; Och emedan detta synes omöjeligt, så lärer ej eller någon
sådan karl finnas. Jag kunde ej tala för harm, men min Dotter Hildur svarade: Jag154

ville gärna någorlunda löna din önskan Grimhild, sade hon, och det på lägger jag
dig, at du med din ena fot skall stå på denna min Frustuga, och med den andra på
Kungahuset, och skola Trälar tända på starckt Bål under dig, detta bål skal brinna157

både nätter och dagar, och nedan til skal du brinna af en ontsläckelig eld, och ofvan-
till ständigt frysa, och aldrig få någon ro; Men så snart jag och min Moder komma
ur denna vår vånda, skall du falla ned i bålet och brinna til aska. Grimhild tog då til160

orda, och sade, mycket häskelig är Edar önskan och vill jag at det å ingendera sidan
skall upfylles; Men Hildur sade, at hvad sagt vore, skull ske. Wräktes vi då bordt
i denna Bergskulan, och är jag den samma Signy, och Hildur min Dotter vil jag nu163
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gifta dig, och vill således löna dig, at du har frälst oss bägge ur denna nöden. Så snart
denna berättelsen var slutad, komma inn i kulan siu konor, med skarpa svärd, lupo
til Grydur, och gåfvo henne både hårda och täta hugg. Illaug sprang up ur sängen,166

från Möen, tog sit svärd, och lycktade ej för än han hade dräpt dem alla och brände
sedan upp dem på Bål. Grydur sade, nu har du Illaugr frälst oss bägge från desse
stygge Trållen, med hvilka jag i Ellofva vintrar måst strida. Illaugr sade at det varat169

nog länge. VI Capitlet. Biörns fall, och Sigurds Giftemål. Sedan detta var förbi,
fölgde Signy Illaug och Hildur til båten, och gaf dem mycket guld. Illaug hade med
sig elden och ror sedan til sit följe. De voro glade dervid och värmde upp sig genast.172

En månad låg Kungssonen där, och de kunde ingen vind få, hvartil Biörn skylde
Hildur van orsak, sade Illaug hade hämtat henne ur Bergskulan, och at hon vore
en arg Trållkåna. Sigurd bad honom tiga och ville ej tro havd Biörn sade. En natt175

hände det, at Konungs-Sonens män sufvo i skeppet, och när de vaknade funnu de
Biörn vara bordt och sedan de länge sökt honom, funnu de omsider hänga upp i
råk och kunde ej begripa, hvad hans död vållat. Men Signy hade hängt honom där178

om natten, för det han kallat hennes dotter Hildur, Trollkona. Derefter seglade
Sigurd från Finnmarken, och de fingo god vind, och kommo hem til Dannemark.
Hade han på denna resa fådt stora ägodelar, och delte ut guld och silfver med bägge181

händer, blifvandes nu hemma hos sin Fader. Illaug var länge hop med Sigurd, och
ägde en stor gård när vid slåttet. Litet derefter blef Konung Ring sjuk och dog, då
Sigurd låt dricka gravöl efter honom, och hade dertil de bäste och förnämste män184

som voru i hans rike. Och vardt då Sigurd tagen til Konung öfver hela det Rike,
som hans fader Konung Ring hade ägt, och hade Konung Ring varit Fylkiskonung
öfver Skaney i Dannemark. Signy kom sedan til Dannemark, och blef af Illaug och187

Hildur väl emottagen. Illaug berättade då för sine män, som voru hos honom hela
hennes öde. Konung Sigurd begärde henne til Gemål, och Signy bad Illaug råda
i det fallet. Konungen lade sit ärende til honom och Illaug gifte honom sin svär-190

moder Signy, och var deras sammanlefnad god. De hade många barn tilsammans,
som alla blefvo store och förnämlige män. Kung Sigurd och Signy lefde mycket
länge. Illaug lefde änn längre, och äro hans och Hildurs barn ej förgäfne. Denne193

Illaug blef sedan Fosterbroder med Gnod Asmundsson, och lyckte vi således Sagan,
om Illaug Grydas fosterson.
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B.2 Säfstaholmssamlingen I Papp. 12

Riksarkivet, Stockholm, Sweden
Sweden, 1695-1750

1 Illuga saga Gríðarfóstra (1r-11v) (translation)

2 Háldanar saga Brönufóstra (translation)

3 Sörla saga sterka (translation)

4 Sögubrot af nokkurum fornkonungum (printed)

5 Hjálmþés saga ok Ölvers (printed)

Sagan Af ILLUGA GRŸDAR fostra eller Illuge Grÿd-1

ar fostres Historia Fordom på gammal Göthiska skri-
fwen, Och nu på Swenska uttålkad Af Gudmund Olof-
son Reg: Translatore Linguæ Antiquæ Trÿckt i Upsala,4

Åhr 1695. i. Capitlet. Om Sigurdz och Illuges Upphof. En konung är
Ringer benämbd, hwilcken rådde öfwer Danmarck, hans Fader war Skiölder Dagz
Son, som slogz med Härman, hwar om uthi theras historia förmäles. Bemelte7

Konung Ring war en wÿs Man, mÿcket afhållen, och gifmild, såsom och ein käcker
stridzhiälte. Han hade en Drottning, som heet Sigrid, Konung Wilhiälms Dotter
af Walland, Med henne aflade han en Son wid Nampn Sigurd, hwilken war en10

mÿcket wacker Man, och wäl öfwad uti alla krigzkonster; Han war mild och liuflig
emot sina Wänner, men hård och grÿm emot sina Owänner. En Gubbe är Swide
benämd, hwilken bodde på en liten Gård, intet långt ifrån Konungens Sätegård,13

han hade en gammal hustru, som heet Hilder, och med henne en Son, wid nampn
Illuge, hwilken war stoor til wäxten, starck till sina kraffter, och wijger uti alla-
handa lekar; Hans fader war kallad Swide Slagskämpe. Sigurd Konungens Son och16

thenna Illuge lekte esomofftast tilhopa; hade och Sigurd ther jempte många andra
lekebröder, hwilka alla han öfwergick, i hwad the sins emillan försökte, men doch
öfwerwant Illuge honom alt stadigt, och kom så widt på sidstone, att Illuge och Sig-19

urd blefwo sworne Stallbröder, med sådant willkor, att then ena skulle hämpna then
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andras Död, så frampt the blefwo med Wärjor ihiälslagne; Sedan öpnade the sina
ådrar och läto Bloden sammanrinna, blef altså en kiär Wänskap them emillan. II22

CAP: Om Illuge, och then Trälinnan Simlögd. En Man är Biörn benämd, han war
Konungens Rådgifware, en mÿcket elak Menniskia uthi all ting, som han sielfwer
rådde, warandes han både lögnachtiger och falsker, men icke thess mindre war han25

en käcker Slagzkämpe, och förswarade Konungens Land för Siöröfware, hwarföre
och Konungen hölt honom uthi stor wördnad. Biörn afwundandes mÿcket ther
öfwer, att Illuger blef af Konungens Son så mÿcket afhållen, och kom så widt på28

sidstone, att han baktalade Illuge hos Konungen och hans Son, föregifwandes det
han Konungen otrogen wore. Konungen hörde therpå, men Sigurd trodde thet
intet. Led nu så någon tÿd, att Siggurd war hemma hoos sin Fader, uthi stor ähra31

och härlighet. En gång bad Siggurd sin Fader, att låta sig få Skepp och Männ, före-
gifwandes att han wille resa bort af landet, till att skaffa sig Godz och Egodelar,
och inläggia Beröm. Konungen swarade, det skulle innan en Månadz förlop be-34

stält blifwa. Och skal Biörn fara med tig, sade han, Men jag will att Illuge skall
här hemma blifwa. Sigurder sade: wisserligen wille jag att Illuge skulle resa med.
Men Konungen swarade att Biörn skulle ändteligen föllja honom, thÿ han wore37

både starkare och wÿgare, än som någon annan Stridzhielte, och floge aldrig feelt i
Krÿg, och lärer han, sade Konungen, än ÿtterligare rönas tig hull och trogen, lÿka
som hafwer mig warit, och ther med slöte the sitt samtal. Ther effter gick Konun-40

gens Son till Swide, och berättade för hans hustru Hild, alt hwad han med sin Fader
tå talat hade. Hon sade att hennes Son wore alt för unger och oförmögen att gifwa
sigh uthi Strÿd, såsom och ther till med oförsökter. Wille jag och icke heller, sade43

hon, att Biörn skulle förwÿta honom, thet han intet skulle thöras att slås och fölia tig
uthi Krÿg. Slöt Hilder således sitt tal. Men Konungens Son gick hem till Konunga
Sahlen igen, och war här utöfwer mÿcket misslÿnter. Hild hade en Trälinna wid46

nampn Simlöd, hwilken war mÿcket trolldoms full, och en arg Mara, eller Tråll-
packa, i sÿnnerheet om afftonen och nätterne, hafwandes hon många Menniskior
illa handterat. Hild talte till Illuge, och bad honom gå (sic) en Järnskÿffel eller49

Spada ifrån Ladugården, som hans Fader hade ther qwarlemnat. Han jakade ther
till. Illuge gick hemann ifrån sennt om afftonen, och skÿndade sig mÿcket, kom
han altså till Ladugården, fant Järnskÿffelen, och war tå mörka natten påkommen.52

Doch gick Illuge ifrån Ladugården, och som han war litet stÿckt wägz kommen,
kom ther en, som sprang bak till på hans Skulldror, så hård att hälarna kommo fram
på Bröstet. Thetta Spöke hade en qwast i handen, och slog Illuge thermed, och war55

thetta Simlöd. Men icke thessmindre gick Illuger fort och bar thenna Trållpackan
ett långt stÿcke wägz, in till thess han kom till en Steen, och slog han detta Spöket
neder på Stenen så hårdt, att Rÿggen gick sönder, och altså mÿste hon sitt Lÿff.58
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Illuge stannade intet på wägen för an han kom hem igen. Hans Moder Hild war
thå blid, och frågade: hafwer något nÿtt sig tilldragit på thenna tin wäg, eller fann
tu Järnskÿffelen, som jag sände tig effter ? Illuge swarade ja. Hon sade hafwer tu61

elliest mött min pÿga, hwilcken jag sände bort att skaffa mig wedh, till att läggia på
Elden? Illuge swarade: knapt tror jag, att en wärre pÿga skulle finnas, tÿ hon red
på mig, men på filÿktone (sic) bröt jag hennes Rÿgg sönder, emot en Steen, så att64

hon måste ther Lifwet tillsättia. Tå sade Hild, han kunde wäl brukas till att sticka
bort, och will jag, sade hon, att tu tienar Sigurd Konungens Son, och fölljer honom
uthi härjande. Illuge jakade willugt ther till, och blef glad ther widh, gångandes67

sedan inn med sin Moder, och såf then Natten öfwer. Om Morgonen giorde Ill-
uge sig resefärdig, och kom till Konungens Gårdh, then tÿden Konungen satt och
åth Frukost. Han gick för Konungen och hälsade på honom, och tog Konungen70

wäl emot hans hälsning; Men så snart Sigurd såg honom, undfägnade han honom
öfwermåtton wäl, och bad honom sittia när sig; Illuge giorde så. Och ledo nu
således några Dagar förbÿ, att Sigurd war hemma hos sin Fader, tillÿka med Illuge.73

III. CAP: Om Sigurdz och Illuges Härjande. Nu så snart then tÿden kom, att Sig-
urdz Skiepp wore aldeles färdige, lade the från Landet; och blef thet tå slutet, att the
bägge twå, Biörn och Illuge skulle föllia med honom. The seglade först til Orkeöar76

och Skåttland, och öfwade ther bägge städes stort härjande, bekommandes en stor
Seger och öfwerflödige Rÿkdomar. Aldrig lade the någorstädes ther till, att the icke
finge öfwerhanden, Hwarföre alt Folck blef wid theras ankomst förskräckt. Om79

Hösten wille Sigurd hålla hem igen; Men tå öfwerkom them ett stort Stormwäder,
att Skieppet begÿnte gå mÿcket fort; blefwo the altså af Wädret norr uth i Hafwet
drifne; och bläste Winden så hårdt i Seglen, att Skieppet hade så när gådt omkull;82

begÿnte tå hwart och ett Rep att gå sönder; Men the såge ingestädes Land för sig.
Siöen begÿnte med så stora Wågar brusa, att han flog inn på bägge sÿdor i Skiep-
pet. Men alle the Män, som bemelte Skepp förde, woro så starke och käcke, att85

ingen ibland them lät något fruchtans eller räddhågas ord komma uhr sin Munn.
Sedan begÿnte Skeppet läka, och måste alla hålla på att uthhösa Watnet uti åtta
dÿgn. Blefwo the altså wäderdrifne långt norr uth i Hafwet, inn uthi then Wÿk,88

som Gandwÿk heet. thå togo the Seglen neder och bundo them fast med starka tåg,
måste the i medlertÿd många stora Swallwågars infall uthstå, så Skeppet hade så när
gått sönder, warandes till största deelen af Folcket mÿcket trötte och uthmattade.91

Lÿten tÿdh ther effter sågo the Land, hwilket all war som Bärgh och Klippor till att
see, och blef Skeppet sedan af Wädret drifwit in uthi en Wÿk, war thet äntå helt,
och all theras Manskap wÿd Lÿfwet. Konungens Son sade, att the skulle ther wänta94

effter god Wind. Störste deelen af hans Männ woro tå aldeles uthrättade för thet
swåra utstånde Arbetet skull, blefwo the sedan så kalle och frusne, att de tÿcktes
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see döden för handen; Men Sigurd Konungens Son hölt sig wäl: The wille giärna97

hafwa Eld, men kunde doch honom intet bekomma. Tå begÿnte Biörn att blifwa
mÿckit kall och frusin, så wäll som the andra Sigurdz Män; hwarföre och Biörn
sade: Tu Illuge skall roo öfwer thenna flärden, och sökia effter Eld åth oss, och ther100

som tu honom intet bekommer, skall jagh råda om titt Hufwud, men om tu förmår
att skaffa oss Elden, skall tu bekomma thenna Ring till Egendom som jag nu håller
i handen. Illuge swarade: Sannerligen skall jag intet sättia mitt hufwud i wad för103

tig Biörn; Men icke thess mindre skall jag giärna sökia effter Elden, ther som elljest
thet kunde wåra Män något till nÿtta lända. Och altså rodde Illuge allena ifrån sina
medfölljare. IV. Cap: Om Illuge och Grÿder. På andra sÿdan om thenna fiärden106

war en Bärgzkula, öfwer hwilken rådde en Trållkona, som heet Grÿder; hon war
ett thet argesta Tråll. Illuge kom nu till Landz, giorde sin bååt fast, gick sedan up på
Landet, och kom til bemälte Bärgzkula, war tå lidit in emot afftonen: Tå hörde han109

att thet trampade hårdt på Marken, och kom Grÿder tå hem. Hon frågade honom
hwad han hete? han swarade, sitt nampn wara Illuge. Honom tÿckte som Hagel
och uhrwäder fräste uhr hennes Näsa, men snoren hängde alt neder uthi Munnen.112

Hon hade ett stort Skägh och skallugt Hufwud, med förskräckelig och mÿcket säll-
sam klädebonad: Hennes händer sågo uth lÿka som Örneklor, warandes bägge twå
swedne och brände. Men then Mantelen hon war klädd uthi, räkte intet längre än115

neder på Länderna bak till, men frammanföre alt neder till Tåerna. Hennes Ögon
woro grön, och pannan lÿk blå, men Öronen betäkte både Kinnbenen (:hwilken
will nu säÿa, att hon skall till anseendet hafwa warit wacker?:) Illuge sade att han118

wille hempta Eld hoos henne. Grÿder sade, ingen Eld får tu här, med mindre tu
säÿer tree sanfärdiga Ord, hwilkom ingen kan emotsäÿa: Och ther som tu thet kan
strax giöra, skall tu liggia hos min dotter i natt: Men ther som tu thetta willkor eÿ121

anamma wilt, så skiöter jag intet therom, at Biörn frÿser ihiäl. Illuge sade att han
thetta willkoret emottaga wille. Thereffter gick fram en Qwinsperson, hwilken
war så däÿelig, att Illuge tÿckte, det han aldrig hennes maka sedt hade, och i samma124

stunden fick han Kärlek till henne; Men hon war tÿstachtig och fåtalig. Tå sade Il-
luge: thet lärer wara tÿdh för migh, att säÿa thet som sant är: och är thet altså först
att säÿa, att tin Bärgzklippa är så hög och wÿd, att jag hafwer ingen annan högre,127

större eller starkare sedt. För thet andra är tin näsa så stor, att aldrig hafwer jag i
mina dagar sedt så förskräkelig wanskapnad. Tu sielf är och så swart till anseendet,
att Golfwet är mÿket fägrare än som tu äst, altså hafwer jag ingen stÿggare eller130

trälinno lÿkare sedt, än som tu äst. Och i sanning att säÿa, tå är tin Dotter mÿket
wakrare; och på Eder hafwer jag sedt stor olÿkheet till fägringen, samt allskiöns
åthåfwor; Hwilket och alla the som eder bägge see, lära altstadigt bejaka. Grÿder133

sade: wist är thet sant, at tu wilt intet berömma migh mÿcket med titt tahl: Men
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doch lärer jag intet så illa see uth för tigh, som tu förmäler. Alså tÿckes mig thet
bästa Rådet wara, att tu lägger tig nu i säng hos min dotter i natt, och leker med136

henne som tig sielf bäst behagar, effter som tu hafwer bättre öga på henne än som på
mig; och måste wÿ nu fort dermed skÿnda, sade Grÿder, tÿ thet behöfwas intet, att
man länger fördröjer effter lÿsningarne. Illuge swarade: Thet skall så skie, gick han139

altså till sängen, och afklädde sigh; Men Käringen tiänte sin dotter til sängz, och
lågo the altså bägge i säng. Sedan wände Illuge sig till Jomfrun, görandes sig mÿcket
mild och kortwillig emot henne: men hon wÿste inga kärleks åthåfwor ther emot.142

I thet samma tog Grÿder honom i håret, och drog honom med then ena handen
fram på sängestocken, men med then andra lÿffte hon upp ett skarpt stackutt Slag-
zswärd, låtandes som hon ther med wille hugga Hufwudet af Illauga, men han låg145

stilla och rörde sig intet. Grÿder sade: Hör tu, tin elake Odins Son, trodde tu, jag
skulle lÿda thet, att tu skulle skämma min dotter? Neÿ ingalunda, sade hon; uthan
tu skalt nu heller här på stunden döö. Illuge sade: mitt hierta hafwer ännu aldrig148

förskräckt blifwit, och therföre hafwer jag hÿt dragit, att Ödet hafwer så förordnat:
Eÿ ingen dör mer en som en gång, och blifwer jag altså intet rädder för titt hotande
eller förskräckeliga åthåfwor. Wid thetta talet kastade Grÿder honom upp i sängen151

igen och wände han sig tå genast till sin Brud, warandes mÿcket lustig. Men när
som han wille leka med Jomfrun som allerbäst, slog Grÿder hans hår om sin hand,
och drog honom fram på sängstocken igen, uplÿfftandes sitt stackota Slagzwärd,154

hwilcket hon lät alt in till hans hals nedergå, säÿandes: Tu äst mÿcket dristig, att
tu skämmer min dotter, hwarföre tu skalt nu genast döö. Illauge swarade: för min
död är jag intet rädder. Tå sade Grÿder skrattandes med stora oläter: aldrig hafwer157

jag ännu någon sådan sedt, som för sin egen dödh intet förskräckias: är nu altså
tÿd till att såfwa: och såfwen förthen skull i frid. Illuge wände sig nu till sin hus-
tru, warandes nu som kärast emot henne. I thet samma språng Grÿder till sängen160

tredie gången, tog honom i Luggen, och drog honom fram på sängstocken, up-
plÿfftandes sitt breda Slagzswärd mÿcket högt, och war hon tå intet deÿelig eller
blÿd till att see, gick alt som tillförene, att Illuge låg stilla. Grÿder sade: Tu äst163

intet som andra Menniskior: tÿ tina ådror röras intet för Räddhoga skull; altså
skall tu nu så behålla titt Lÿf för mig, och gifwer jag tig ther jämpte min dotter,
som Hilder heter: förmår jag doch aldrig tig tillfÿllest betala thenna tin wälgärn-166

ing, effter som tu nu hafwer så lagat, at min förriga hambn återwänder (: så att jag
är nu igen Menniskom lÿk blefwen, och frÿ ifrån det mig pålagde trollerÿet:) tÿ på
sådant sätt hafwer jag många menniskior mördat; Hwilcka alla för sin dödh hafwa169

förskräckte blifwit, när som jag mitt stackota skarpa slagzswärd uplÿfft hafwer.
Sexton starcka och käcka karlar hafwer jag med thetta mitt breda swärd af daga ta-
git: och är sådant doch intet Qwinfolcks åthåfwor, men nu skall jag förtälja för tig172
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min Lÿfs Historia. V. CAP: Huruledes Grÿder berättar sin Lÿfs Historia. En
Konung benämd Ale, rådde öfwer Alfhemar. Hans Drottning heet Alfrun. The
hade en dotter Signÿ wid nampn, hwilcken uthi all ting war wäll upfödder, och är175

jag then samma Signÿ. När nu bemelte Signÿ war mannwuxen, och hade fått lära så
mÿcket hon behöfde och Qwinfolck wäll anstod, wardt hon gifft wid en Konung,
Erich benämd, hwilken blef slagen i Öster Rÿke. The aflade en dotter sins emil-178

lan, som heet Hillder, en öfwermåtton deÿelig Jomfru, och ligger nu then samma
hos tig i Sängen. Ther effter reste jag med thenna min dotter till min Fader, och
wore wÿ sedan när honom. Sedan blef min Moder siuck och dödde, och min Fader181

Konungen sörgde mÿcket hennes frånfälle. Men jag blef satt uthi en Frustuga,
och hade stoor bedröfwelse ther öfwer, att jag hade mist min Moder. Thereffter
fick min Fader en annan Drottning till ächta, som het Grimhild, then samma war184

mÿcket fager och deÿelig till anseendet, men icke thess mindre, effter sielfwa för-
farenheeten, en then argesta Trollpacka. Konungen älskade henne mÿcket, och
aflade de siu döttrar sins emillan, hwilcka alla blefwo sin moder lÿka, och the wär-187

ste Trållpackor. Thet hände sig uthi Rÿket, strax effter then tÿden Konungen min
fader hade fådt Grimhild till Hustru, att en Man förswann bort hwar femte natt;
och höllo alla så före, att Grimhild wore ther wållandes till. Sedan begÿnte Konun-190

gen att blifwa gammal, och tÿckte altså Drottningen det han intet stort dugde till
att liggia när henne, effter som hon intet förmåtte henne theruthinnan nogsamt
nöÿe göra; tÿ hon begÿnte att blifwa mÿcket kåter. Altså åftundade hon tå, att193

bringa Konungen om lÿfwet, och skaffa sig sedan en annan ÿngre man; hwarföre
hon och gaf honom förgifft att dricka, så att han blef genast död, och sedan hoos sin
Drottning i en Hög satter. Ther effter begÿnte Grimhild att blifwa alt framgemt196

wärre och wärre, så ath hon uthödde snart heela Rÿket, förgörandes både Men-
niskior och Boskap. När som hon nu alt så illa bestält och lagat hade, gick hon till
min Frustugu, hwarest jag med min dotter inne satt; och när hon kom dÿt, sade hon199

således: Tu Signÿ hafwer länge sutit uthi stoor ähra och Sällheet, hwilcka jag skall
nu aldeles ifrån tig taga, och förordnar jag tig nu ett sådant öde, att tu skalt hasteli-
gen förswinna bort här ifrån, och bebÿggia en bärgzkulla, blifwandes ther till then202

argeste trållpacka, och skall tu blifwa Grÿder kallad. Tin dotter skall fahra med tig,
och skall hwar och en Mans person, som henne seer, få en öfwermåtton stor och
heet Kärlek till henne. Men tu skalt hwar och en Menniskia mörda, som tu seer i205

Sängen hoos henne liggia. Tu hafwer siu halfsÿstrar, hwilcka alla äro mina Döttrar,
the skola hwar ewiga natt slåss med tig, och allestädes tig sarga och sönderhugga:
Men doch skall tu aldrig få döö, och aldrig skall tu ifrån thetta titt nu förordnade208

jammers och älendes öde frälster blifwa, för än tu råkar en sådan Mansperson, som
för titt förskräckeliga breda Slagzswärd intet rädder blifwer, när som tu lÿffter thet
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upp, till att hugga then samma; Men för then skull, att thet lärer alt förskräckeligit211

sÿnas för theras ögon, så hoppas jag, att en så frÿmodig och käcker karl blifwer
aldrig till finnandes. Jag förmåtte tå intet tala för harm skull; Men rätt i det samma
sade min dotter Hillder till henne: thet wille jag önska, tu Grimhilder, sade hon,214

att jag kunde någorlunda betala tig för thetta elaka ödet, som tu nu mig pålagdt
hafwer: och förordnar jag tig, med krafftigt tal ett sådant öde igen, att med tin ena
foot skall tu stå ofwan på thenna min Frustugu, och med then andra foten hemma217

på Konungens Sal; och skola Trälar låta ther alt stadigt ett stort brinnande Båål un-
der tig läga: skall thetta Bålet stå både nätter och dagar: och skall således tin heela
kropp af Eld brännas och stekas nedan till, men ofwan till frÿsa; så att tu ther igen-220

nom aldrig någon roo bekommer; Men ther någon sins så händer, att jag och min
Moder blifwa frälste från thetta elacka förordnade ödet, så skall tu tå ginast falla
neder uthi then brinnande Elden, och blifwa aldeles upbränd. Tå begÿnte Grimhild223

sålunda sitt tal igen, och sade: Thetta wår Samtahl är mÿcket tokot, och will jag, att
intet dera skall blifwa af wärde eller beståendes. Men Hilder sade, att thet måste så
stå, som tå redan sagt war. Ther med förswann jag, tillika med min Dotter genast226

bort, och kommo till att wistas i thenna Bärgzkulan. Är jag nu then samma Signÿ,
och Hillder min dotter, hwilcken jag will nu gifwa tig till Hustru, och betala tig
således therföre, att tu, ifrån detta swåra förordnade ödet, oss så wäll frälst hafwer.229

Nu så snart hon thenna sin Lÿfz Historia lÿcktat hade, kommo siu Trållpackor
in uthi Bergzkulan gåendes, med hwassa breda Slagzswärd, hwilcka sprungo emot
Grÿder, och huggo till henne både hård och offta. Illuge språng tå upp uhr Sängen232

ifrån Jomfruen, och tog sitt Swärd i handen, intet förr återwändandes, än han hade
them alla i hopa af daga tagit, och upbrände han them sedan på ett Båål. Grÿder
sade: nu hafwer tu Illuge frälsat mig och min dotter ifrån thessa Trållpackor, med235

hwilcka jag nu uthi ellofwa åhr har måst nappas. Illuge swarade, att thet hade alt
för långe warit. VI. Cap: Huruledes Biörn blef af daga tagen, och Sigurd giffter.
Ther effter fölgde Signÿ, Illuge och Hillder till Båten, gifwandes them mÿcket Gull238

och Egodelar; Illuge hade tå Elden med sig, och rodde sedan till sina Stallbröder,
blefwo the altså glade, och giorde sig warme. Konungens Son låg ther sedan en
heel månadz tÿdh, så att han aldrig fick gådt Wind till att slippa bort igen, för241

hwilcka stadiga Motwäder Biörn wille beskÿlla Hillder, föregifwandes, att Illuge
hade hemptat henne uthur Bärgzkulor, och wore hon fördenskull en then wärsta
Trållpacka. Men Sigurd bad them tÿga stilla, och wille icke troo thet sant wara,244

som Biörn sade. En natt hände thet sig, när som Konungens Sons män lågo och
sufwo på Skeppet, att när the waknade, sågo the Biörn wara borta, och sökte effter
honom; På sidstone fingo the see hwarest han hängde upp wid Masten, och kunde247

intet begrunda hwad hans död förorsakat hade. Men Signÿ hade uphängdt honom
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then samma natten, therföre att han kallade hennes Dotter Hilld en Trållpacka.
Ther effter seglade Sigurd ifrån Finnmark, och fingo the god wind in till thess250

the kommo hem till Danmarck igen. Hade han på thenna resan stora Egodelar
förwärfwat, gifwandes och uthdehlandes sedan Gull och Silfwer med bägge hän-
derne, och war han sedan hemma när sin Fader; Illuge war esom offtast med Sig-253

urd, men ägde doch en stor Gård, som war när inn till Staden belägen. Liten tÿd
ther effter blef Konung Ring siuker och dödde. Lät Sigurd sedan Begrafningz öhl
effter honom dricka, bindandes ther till alle the bäste och förnämste män som i hans256

Rÿke woro. Blef Sigurd tå till Konung tagen öfwer alt thet Rÿke, som hans Fader
Konung Ring tillhördt hade; bemelte Konung Ring hade warit Fÿllkis eller Häradz
Konung öfwer Skåne i Danmarck. Sedan kom Signÿ till Danmark och blef hon ther259

af Illuge och sin dotter Hillder wäll undfägnad. Berättade tå Illuge för sina Under-
sätare, som i hans Höfdingedöme woro, alt huru med henne tillgångit hade, sampt
hwarifrån hon kommen war. Sigurd, Konungens Son frÿade tå till henne: Men262

Signÿ swarade, att Illuge skulle i thet fallet råda. Sedan frambar Konungen thetta
sitt wärf för Illuge, och gaf honom sin Swärmoder till hustru, och förlÿktes the wäl
sins emillan. The aflade månge Barn, hwilcka alla blefwo förnäma, och kommo265

till stor ähra och mÿndigheet. Konung Sigurd och Signÿ blefwo mÿcket gamble;
Men Illuge lefde äntå längre, och blifwer intet förmält om hans och Hillders Barn.
Thenna förberörde Illuge blef sedan Gnodar Assmunders Fosterbroder. Och sluto268

wÿ altså denna Historien om Illuga Grÿdar Fostra.
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Appendix C

The Faroese Ballad of Illugi (Kappin
Illhugi, CCF 18)

Version A Version B Version C

1. Úti sigldu fimtan skip
eina jólanátt,
gótu ei tann eldin sætt,
ið logar í flagdum hátt

Snekkjan brúna, sunnan gular vindur
á seglum yvirblá
mær stóð hugur á vænu moy,
kann eg hana fá.

2. Úti sigldu fimtan skip
eina jólatíð,
gótu ei tann eldin sætt,
ið logar í flagdarbý

3. ”Honum gevi eg øksi mína,
so mínar ringar ný,
mær vil sløkkja tann heita eld,
ið logar í flagdarbý.

4. Honum gevi eg øksi mína,
so mínar ringar bjartar,
mær vil sløkkja tann heita eld,
ið logar for mínum hjarta.

5. Honum gevi eg øksi mína,
so mína kápu blá,
mær vil sløkkja tann heita eld,
ið logar í flagdum hjá.

1. Rókust úti á fimtan skipum
eina jólatíð,
teir sóu eld í fjalli brenna,
logar í flagdarbý

Snekkjan brúna, sunnan gular vindur á
seglini ovurblá
mær stóð hugur á vænu moy,
kann eg hana fá.

2. Rókust úti á fimtan skipum
eina jólanátt,
teir sóu eld í fjalli brenna,
tað logar í flagdum hátt

3. ”Honum vil eg geva øksi mína,
so mína brynju ný,
ið sløkkja vil tann heita eld,
ið logar í flagdarbý.

4. Honum vil eg geva øksi mína,
so mína brynju blá,
ið sløkkja vil tann heita eld,
sum logar í flagdum hjá.

5. Honum vil eg geva øksi mína,
so mína brynju bjarta,
ið sløkkja vil tann heita eld,
ið logar fyri mínum hjarta.

1. Úti sigldu fimtan skip
eina jóla nátt,
gótu ei tann eldin sókt,
ið lugaði hjá flagdum hátt

Snekkjan brúna, sunnan gular vindur á
seglin ovurblá
mær stóð hugur á vænu moy,
kann eg hana fá.

2. Úti sigldu fimtan skip
eina jóla tíð,
gótu ei tann eldin sókt,
ið lugaði í flagda bý

3. ”Honum gevi eg mínar
gullringar ný,
mær vil søkja tann heita eld,
ið logar í flagda bý.

4. Honum gevi eg øksi mína,
so mína kápu blá,
ið mær vil søkja tann heita eld,
ið lugar flagdum hjá.

5. Honum gevi eg øksi mína,
so mína brynju bjarta,
mær vil sløkkja tann heita eld,
ið logar for mínum hjarta.
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6. Tað er fult í fimtan ár,
síðan tú sást meg leika,
gívurin mína dóttur tók,
tí beri eg kinn so bleika.

7. Tað er fult í fimtan ár,
síðan tú sást meg ló,
gívurin mína dóttur tók,
tað hitt væna fljóð.”

8. ”Hav tú sjálvur øksi tína,
so tínar ringar ný,
eg skal sløkkja tann heita eld,
ið logar í flagdarbý.

9. Hav tú sjálvur øksi tína,
so tína kápu blá,
eg skal sløkkja tann heita eld,
ið logar í flagdum hjá.

10. Hav tú sjálvur øksi tína,
so tínar ringar bjartar,
eg skal sløkkja tann heita eld,
ið logar for tínum hjarta.”

11. Illhugi gekk frá strondum,
seg við ongar sveinar,
tá hann kom í hellið niðan,
tá var gívurin heima.

12. Illhugi gekk í hellið inn,
myrkt varð honum for eygum,
hann sá sita eina grimma gívur,
raka í brondum beygum.

13. Tað var tann hin grimma gívur,
reisist upp frá eldi:
”Hvaðan er hetta køgulsbarn,
her er komið á kveldi?”

14. ”Kalla meg ikki køgulsbarn,
ei vil eg so vera,
var eg heima í mínum ríki,
ilt mundi eg tær gera.

15. Kalla meg ikki køgulsbarn,
ei vil eg so eita,
var eg heima í mínum ríki,
vóru til míns at leita.

6. Tú tarvt ikki, kappin Illhugi,
higar til mín at leita,
gívurin mína dóttur tók,
tí beri eg kinn so bleikan.”

7. ”Hav tú sjálvur øksi tína,
so tína brynju ný,
eg skal sløkkja tann heita eld,
ið logar í flagdarbý.

8. Hav tú sjálvur øksi tína,
so tína brynju bjarta,
eg skal sløkkja tann heita eld,
ið logar fyri tínum hjarta.”

9. Kastar sínum akkerum
á so hvítan sand,
fyrstur steig kappin Illhugi
sínum fótum á land.

10. Illhugi ræður í myrkri at ganga
langa leið og drúgva,
hann sær eld í fjalli brenna,
høgar neistar flúgva.

11. Svaraði kappin Illhugi:
”Úti skal eg ikki standa,
antin her búgva fólk ella trøll,
eg fari her inn at ganga.”

12. Svaraði tann hin grimma gívur,
tar hon rakar í brandi:
”Hvaðan er hetta køgulsbarn,
ið komið er av landi?”

13. Svaraði tann hin grimma gívur,
tar hon rakar í brondum:
”Hvaðan er hetta køgulsbarn
komið av øðrum londum?”

14. ”Eg eri einki køgulsbarn,
og ikki vil eg tað vera,
vart tú heima í mínum ríki,
mangt mundi eg tær gera.

15. Eg eri einki køgulsbarn,
og ikki vil eg tað heita,
vart tú heima í mínum ríki,
vánt var til mín at leita.”

6. Tað er fult í fimtan ár,
síðan tú sást meg leika:
gívurin mína dóttur tók,
tí beri eg kinnar bleikar.

7. Tað er fult í fimtan ár
síðan tú sást, eg ló,
gívurin mína dóttur tók,
tað hitt væna fljóð.”

8. ”Hav tú sjálvur øksi tína,
so tínar ringar ný’,
eg skal søkja tann heita eld,
sum logar í flagda bý.

9. Hav tú sjálvur øksi tína,
so tína kápu blá,
eg skal søkja tann heita eld,
sum logar flagdum hjá.

10. Hav tú sjálvur øksi tína,
so tína brynju bjarta,
eg skal sløkkja tann heita eld,
sum lugar for tínum hjarta.”

11. Illugi læt at landi leggja,
gekk frá strondum eina,
tá hann kom í hellið niðan,
tá var gívurin heima.

12. Illugi gekk í hellið inn,
myrkt var honum for eygum,
hann sá sita eina grima gívur,
raka í brondum reyðum.

13. Svaraði tann hin grima gívur,
hon reistist upp frá eldi:
”Hvaðan er hetta køgulsbarn,
her er komið á kveldi?”

14. ”Kalla meg ikki køgulsbarn,
ei vil eg tað vera;
var eg heima í mínum ríki,
ónt mundi eg tær gera.

15. Kalla meg ikki køgulsbarn,
ei vil eg so eita;
var eg heima í mínum ríki,
ónt mundi eg tær veita.

Common:
cf. Kjartans tættir, A,
v.20 (CCF, I:478)

Common:
cf. Brúsajøkils kvæði,
A, v.14 (CCF, I:520)
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16. Kalla meg kappan Illhuga,
tað er mítt rætta navn,
tann ið kallar meg køgulsbarn,
til ilsku saki eg hann.”

17. Illhugi stendur á hallargólvi,
sær seg um so víða,
hann sær uppi í sævarsong
sova moy so fríða.

18. ”Tað sær eg á tær, Illhugi,
tú hevur vold á vívi,
í nátt skalt tú hjá frúnni sova,
í morgin lata lívið.

19. Tað sær eg á tær, Illhugi,
tú hevur hug á moy,
í nátt skalt tú hjá frúnni sova,
í morgin skalt tú doy!”

20. Illhugi fór úr øllum klæðum,
so er greint fyri mær,
hann steig upp í Hildu song,
hann svav har nætur tvær.

21. Illhugi fór úr øllum klæðum,
virdi lítið um fíggi,
hann steig upp í Hildu song,
hann svav har nætur tríggjar.

22. Illhugi fór úr øllum klæðum,
virdi lítið um eyð,
hann steig upp í Hildu song,
hann svav har nætur sjey.

23. ”Tú tarvt ikki, Illhugi,
elva teg so kátan,
nívir hon teg á songarstokk,
lívið manst tú láta.”

24. ”Tú tarvt ikki, ríka frú,
eftir mær at troyggja,
annaðhvørt tá letur hon meg
liva ella doyggja.”

25. Tað var Hilda, kongins dóttir,
fann upp á tey ráð,
klæddi upp á træbílæti
gívrini at høgga á.

26. Gívurin kemur inn árla morgun,
dartar øksi í hendi,
brá hon honum á songarstokk,
brá honum snart úr veldi.

27. Illhugi fór at læa,
gívurin hetta sá,
kastaði aftur í Hildu song
og breiddi omaná.

28. Kongurin liggur á skipinum,
leingist honum at bíða,
áðrenn hann sá sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða.

16. Illhugi stendur á hallargólvi,
lítist um so víða,
hann sær reidda sævarsong,
og sova í moy so fríða.

17. ”Tað síggi eg á tær, Illhugi,
at tú hevur hug at vívi,
í nátt skalt tú hjá Hildu sova,
í morgin láta lívið!

18. Tað síggi eg á tær, Illhugi,
at tú hevur hug at moy,
í nátt skalt tú hjá Hildu sova,
í morgin skalt tú doya!”

19. Illhugi snúðist úr øllum klæðum,
kendi so lítið til neyð,
hann steig upp í Hildu song,
hann svav har nætur sjey.

20. Illhugi snúðist úr øllum klæðum,
hann skoytti so lítið hetta,
hann steig upp í Hildu song,
hann svav har nætur trettan.

21. ”Tú tarvt ikki, kappin Illhugi,
halda teg so kátan,
nívir hon teg fyri seingjarstokk,
so sára man eg teg gráta.”

22. ”Tú tarvt ikki, ríka frú,
eftir tí at troyggja,
annaðhvørt hon letur meg
liva ella doyggja.”

23. Svaraði Hilda, kongins dóttir:
”Vit skulum finna tey ráð,
vit skulum gera træbílæti,
lata hana høgga á.”

24. Gívur gongur í hellið inn,
tykist at hava veldi,
hon nívdi honum fyri seingjarstokk,
hon brá honum skjótt við eldi.

25. Illhugi tók at læa,
kastaði upp í Hildu song,
hon breiðir perlur á,
tá ið gívurin hetta sá.

16. Kalla meg kappin Illugi,
tað er mítt rætta navn,
hann, ið kallar meg køgulsbarn,
til ilsku søki eg hann.”

17. Illugi stendur á hellisgólvi,
hyggur um so víða,
hann sær uppi í sævarsong
sova moy so fríða.

18. ”Tað sær eg á tær, Illugi,
tú hevur hug á vívi;
í nátt skalt tú hjá moynni sova,
í morgin láta lívið.

19. Tað sær eg á tær Illugi,
tú hevur hug á moy;
í nátt skalt tú hjá moynni sova,
í morgin skalt tú doy’.”

20. Illugi fór úr sínum klæðum,
aktaði ikki tað,
hann steig upp í Hildu song
og svav har nætur tvær.

21. Illugi fór úr sínum klæðum,
læt ikki á sær síggja,
hann steig upp í Hildu song
og svav har nætur tríggjar.

22. Illugi fór úr sínum klæðum,
óttaðist ei fyri deyð’;
hann steig upp í Hildu song
og svav har nætur sjey.

23. Tað er Hilda kongins dóttir,
tók so sárt at gráta:
”Tú tarvt ikki, Illugi,
at elva teg so kátan.

24. Tú tarft ikki, Illugi,
at elva teg so kátan;
nívir hon teg á songarstokk,
lívið mást tú láta.”

25. ”Tú tarft ikki, ríka frú,
eftir tí at troya,
annað hvørt tað letur hon
meg liva ella doya.”

26. Tað var Hilda kongins dóttir,
fann upp á tey ráð,
klæddi upp á træbílæti,
legði sær í hjá.

27. Gívurin kemur inn árla morgun,
dartar við øksi í hendi,
nívdi hon hann á songarstokk
og brá honum snart úr veldi.

28. Illugi fór at læa;
tá gívurin hetta sá,
kastaði aftur í Hildu song
og breiddi omaná.

29. Kongurin liggur á skipinum,
leingist honum at bíða,
áðrenn hann sær sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða.

Similar:
cf. Sjúrðar kvæði
(Brynhildar táttur),
A:ii, v.80 (CCF, I:12)

Similar:
cf. Arngríms synir, A,
v.87 (CCF, I:406)

Similar:
cf. Arngríms synir, A,
v.87 (CCF, I:406)

Common:
cf. Ormar Tóraldssons
kvæði, C, v.79 (CCF,
I:510)

527



29. ”Eg tók Hildu for fimtan ár,
konginum illa líkar,
nú skal eg hana heiman gera
við hálvum mínum ríki.

30. Eg tók Hildu for fimtan ár,
konginum illa tókti,
nú skal eg hana heiman gera,
sum hon var mín dóttir.”

31. ”Her siti eg á kistum tveim,
fullar eru við ringar,
tað skal Hilda heiman hava
sær um lodnar fingrar.

32. Her siti eg á kistum tveim,
fullar eru við skreyt,
tað skal Hilda heiman hava,
føra við sær av breyt.

33. Her siti eg á kistum tveim,
fullar eru við lín,
tað skal Hilda heiman hava,
fosturdóttir mín.

34. Her siti eg á kistum tveim,
fullar eru við skrúður,
tað skal Hilda heiman hava,
tá hon verður brúður.”

35. Kongurin liggur á skipinum,
leingist honum at bíða,
nú sær hann sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða.

36. Nú sær hann sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða,
fimtan sær hann smátrøllini
eftir henni skríða.

37. Tað var henda grimma gívur,
tung eru hennara mein,
fylgdi síni fosturdóttur
ytst á flóðarstein.

38. Upp leyp ein av kongins monnum,
gívrina vildi skjóta,
Illhugi leyp í fremra stavn,
hann var ei sein til fóta.

39. Illhugi leyp í fremra stavn,
hann var til fóta ei sein:
”Hann skal harðan deyða tola,
gívrini vinnur mein.”

40. ”Far væl, Hilda, kongins dóttir,
við tí gullinum reyða,
eg skal aftur í helli mítt
at syrgja meg til deyða.”

26. ”Eg tók Hildu fyri fimtan ár,
konginum illa tókti,
nú skal eg hana heiman gifta,
sum hon var mín dóttir.

27. Eg tók Hildu fyri fimtan ár,
kongurin ikki av visti,
nú skal eg hana heiman gifta,
sum hon var mín systir.

28. Her siti eg á kistum tveim,
fullar eru av lín,
tað skal Hilda heiman føra,
sæla fostra mín.

29. Her siti eg á øðrum tveim,
fullar eru av skrúð,
tað skal Hilda heiman føra,
sæl er virðin prúð.

30. Her siti eg á triðju tveim,
fullar eru av gull,
tað skal Hilda heiman føra,
sæl er virðin full.

31. Her siti eg á fjórðu tveim,
fullar eru við ringar,
tað skal Hilda heiman føra
sær á lodnar fingrar.”

32. Kongurin liggur við strondina,
langt tykir honum at bíða,
hann sær sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða.

33. Hann sær sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða,
fimtan sær hann smátrøllini
eftir henni skríða.

34. Harra Gud av himmiríki
veri við teirra mein,
gívurin fylgir fosturdóttur
ytst á fløðarstein.

35. Upp leyp ein av kongins monnum,
ið gívrina vildi skjóta,
Illhugi sprakk í fremra stavn,
hann var ikki seinur til fóta.

36. Illhugi sprakk í fremra stavn,
hann var ikki til tess sein:
”Eg skal verða bani hans,
ið gívrini vinnur mein.”

37. ”Far væl, Hilda, fostra mín,
við tínar ringar reyðar,
eg fari aftur til helli mítt
at syrgja meg til deyða.”

38. Vinda upp síni silkisegl,
gull við vovin rand,
strikaðu ei á bunkan niður
fyrr enn við Saksland.

39. Kastar sínum akkerum
á so hvítan sand,
fyrst steig kappin Illhugi
sínum fótum á land.

30. ”Eg tók Hildu fyri fimtan ár,
konginum illa líkar,
nú skal eg hana heiman gera
við hálvum mínum ríki.

31. Eg tók Hildu fyri fimtan ár,
konginum illa tótti,
nú skal eg hana heiman gera,
sum hon var mín dóttir.

32. Her siti eg á kistum tveim,
fullar eru við ringar,
tað skal Hilda heiman hava
sær um lodnar fingrar.

33. Her siti eg á øðrum tveim,
fullar eru við lín,
tað skal Hilda heiman hava,
fosturdóttir mín.

34. Her siti eg á triðju tveim,
fullar eru við skrúður,
tað skal Hilda heiman hava,
tá hon verður brúður.”

35. Kongurin liggur á skipinum,
leingist honum at bíða:
nú sær hann sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða.

36. Nú sær hann sína sælu dóttur
niður úr fjalli líða,
fimtan sær hann smátrøllini
eftir henni skríða.

37. Tað var tann hin grima gívur,
tung vóru hennara mein,
fylgdi síni fosturdóttur
ytst á flóðarstein.

38. Upp leyp ein av kongins monnum,
gívrina vildi skjóta,
Illugi leyp í fremra stavn,
hann var ei seinur til fóta.

39. Illugi leyp í fremra stavn,
til fóta var hann ei sein’:
hann skal harðan deyða tola,
gívrini vinnur mein.

40. Far væl Hilda kongins dóttir
við tí gullinum reyða,
eg skal aftur í helli mítt
at syrgja meg til deyða.

Common:
cf. Sniolvs kvæði, B:ii,
v.150 (CCF, IV:18)

Common:
cf. Kjartans tættir, A,
v.20 (CCF, I:478)

Common:
cf. Ormar Tóraldssons
kvæði, C, v.79 (CCF,
I:510)
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40. Fyrst steig kappin Illhugi
sínum fótum á land,
og hon Hilda, kongins dóttir,
undir hans høgru hand.

41. Silki og so perlur
varð eftir vegnum breitt,
so var Hilda, kongins dóttir,
upp í hallina leidd.

42. Silki og so perlur
varð eftir vegnum prangað,
ei mátti Hilda, kongins dóttir,
á berari jørðini ganga.

43. Tað var kappin Illhugi,
fell tá á síni knæ,
meðan hann Hildu, kongins dóttur,
til ektar festi sær.

44. Drukkið varð teirra brúdleypið,
kátt var teirra lív,
gingu so bæði í eina song,
Illhugi og hans vív.

45. Sá er staddur í verøldini,
ið lukkan snýst til handa,
hann ræður nú fyri Sakslandi
bæði til góðs og landa.

Common:
cf. Grimmars kvæði,
C:i, v.45 (CCF, II:243)

Common:
cf. Grimmars kvæði,
C:i, v.47 (CCF, II:244)

Common:
cf. Grimmars kvæði,
C:i, v.46 (CCF, II:243)

Common:
cf. Grimmars kvæði,
C:i, v.50 (CCF, II:244)

The diagram shows where the three transcriptions (taken from Djurhuus and Mat-
ras, 1945-63, I:428-34) of the Faroese ballad ’Kappin Illhugi’ coincide. The aligned
verses are not identical, and at times alterations lead to the correspondence being
fairly loose. The verses shaded in yellow are stock verses which show up in many
ballads (usually with only personal names altered). A single example is given of the
verse’s preservation in another transcription, but many more such can be found.
The verses shaded green also bear a resemblance to stock verses, albeit with greater
or lesser adaptations. Again a single example of a similar verse in another ballad is
referenced.
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Appendix D

Other Sources

D.1 Peter Friderich Suhm’s Critisk Historie af Dan-
mark, udi den hedenske Tid fra Odin til Gorm den
Gamle, vol.I, pp.563-64

Hvad Illuge Grydar Fostres S. angaaer, da synes det, at den hører til meget gamle
Tider for Dan Mykillati, saafremt noget sandt skal være i den. Dog maae jeg
tilstaae, at til Slutning siges P. 19, at Illuge var Fost-Broder med Gnodar Asmund,
hvilken efter Schöning T. I P.470 maae have levet ved 550, hvorefter at domme
denne Hring, som her kaldes Fylkes Konge i Skaane, skulde være den samme, som
i Gautreks S. kaldes Konge i Danmark; Men er dette rigtigt, da kan Hring i Her-
rauds S. ei stamme fra ham, this da haver han ei været Konge i Ost Gotland. Men
som det lader at Hiorvard, og maaske endda flere, vare Konger i Skaane da Hrolf
Krake levede, saa maae denne Hring sættes efter hans Død, og kan det endda nok
forenes med Gautreks saga, saasom de fleste chronologiske Kiendemærker ere ei
der saa fastsatte, at man jo gierne kan lade visse Ting skee senere eller tiligere, end
det ved første Øjekast synes. Mærkeligt er det, at udi Illuges S. P. 3 nævnes en
Wilhialm, Konge i Walland, hvilket Nordiske Navn i et Fransk Landskab gierne
gaaer an, dersom Illuge har levet saa sent, men neppe dersom han skal sættes i det
andet Sæculo. Her anføres ellers en Saga af Skiold og Hermann, som desværre er
bortkommet, og hvilken Anførsel synes at vise, at Skribenten dog i det mindste
ei haver sat sig for reent at lyve. At der P. 7 siges, at han røvede på Ørkenøer og
Skotland, kan gierne passe sig paa begge Tider, saa og P. 8 at han kom til Gand-
wik, hvortil efter P. 18 Finmarken grændsede, hvilket bestyrker den desuden nok-
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som fastsatte Sandhed, at Gandwik er den hvide Søe. Hvo ellers den Kong Erik
haver været, som P. 14 omtales, og siges at have sat Livet til i Austur-Rige, der er
vanskeligt at [564] sige. Dersom man vil lade Illuge leve i det 6 Sæculo, saa kunde
man falde paa den Erik, Konge i Sverrige, som omtales i Gautreks S. Dog Skade,
at hans Dronning kaldes der Ingigerdur. Men vel mueligt, at han kan have været
tvende gange gift. Ved at overveye alt dette er jeg nær ved at falde paa de Tanker, at
Illuge og Sigurd have levet i det 6 Sæculo, at en Hring haver været Sigurds Fader,
men at Sagan haver blandet ham med den ældre Hring, eller rettere Ring, Far-Fader
til Dan Mykillati, og at denne Hrings Fader Skiold, og Far-Fader Dag vedkomme
den ældre Hring. Men endda bliver Spørsmaal om denne yngre Hring haver været
Konge i Skaane, eller i Ost-Gotland, hvorvel jeg maae tilstaae at hælde mere til
det sidste. Af denne Saga findes iblant Arnæ Manuscripter tvende Afskrifter paa
Papiir n. 363 i 4to, som i alle Maader komme overeens med den trykte i Sverrige.

(As far as Illuga saga Gríðarfóstra is concerned, it would seem that it comes from
very ancient times before Dan ‘Mykillati’, given that there is some truth in it. How-
ever, I must confess that at the end it says, p.19, that Illugi was the foster-brother
of Gnoðar-Ásmundur, whom according to Schøning, T. I. p.470, must have lived
around 550, judging by which that Hringur, who is here said to be a petty king in
Skåne, must be the same one who in Gautreks saga is called the king of Denmark.
Yet if this is correct then Hringur in Bósa saga ok Herrauðs can not come from him,
since he was not a king in Östergötland. But since it seems that Hjörvarður, and
maybe others, were kings in Skåne while Hrólfur Kraki was alive, this Hringur
must come after his death, and can even be linked with Gautreks saga, insofar as
most of the chronological points of reference there are not set in stone, so that
one can give some leeway for events to take place later or earlier than they seem to
on first inspection. It is strange that in Illuga saga, p.3, there is mentioned a Vil-
hjálmur, King of Valland, whose nordic name in a French landscape can be accepted
if Illugi lived at such a late date, but hardly if he is to be dated to the second cen-
tury. Here a saga of Skjölldur and Hermann is referred to which is unfortunately
non-extant, and the reference to which seems to show that the scribe has at least
not attempted brazenly to lie. The fact that on p.7 we are told that he raided in the
Orkney Islands and Scotland can easily fit with both timeframes, as can p.8 that he
ended up in Gandvík, which according to p.18 bordered Finnmark, a point which
strengthens the regardless firmly determined truth that Gandvík is the White Sea.
Who the King Eiríkur could have been, who on p.14 is discusses, and of whom it is
said that he died in the ’eastern kingdom’ , is hard to say. If one allows for Illugi to
be living in the sixth century, one could opt for that Eiríkur, king in Sweden, who
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is mentioned in Gautreks saga. Against this militates the fact that his queen was
called Ingigerður. But it is quite possible that he was married on two occasions.
Taking all of this into consideration, I am of a mind to accept that Illugi and Sig-
urður lived in the sixth century, that a certain Hringur was Sigurður’s father, but
that the saga has confused him with the older Hringur, or more correctly Ringur,
paternal grandfather to Dan ‘mykillati’, and that that Hringur’s father, Skjölldur,
and paternal grandfather Dagur, refer to the older Hringur. But there remains the
question of whether the younger Hringur was a king in Skåne or in Östergötland,
to which question I must confess to lean towards the latter. Of this saga there
can be found amongst the Arnæan manuscripts two copies on paper, AM 363 4to,
which in all respects coincide with the version printed in Sweden.)
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D.2 Peter Erasmus Müller’s Sagabibliothek, vol.II,
pp.656-59

Kong Hring af Danmark var en Son af Skiold, der sloges med Herman, hvorom
deres Saga veed at fortælle. Hring var gift med Sigride, en Datter af Kong Wilhelm
i Walland, med hvem han havde en Søn ved Navn Sigurd, skiøn og stærk; denne
opvorte med Illuge, en rask og dugtig Ungersvend. De svore Fostbrødrelag, og
lode deres Blod rinde sammen, under Løfte at hevne hinandens Død.

Paa deres første Søtog hærjede Fostbrødrene paa Ørkenserne og Skotland, og
finge stort Bytte, men da de mod Winter vilde vende hiem, bleve de af Storm
forslagne til en øde Fieldegn, hvor de vare nær ved at forkomme af Kuld, da de
ingen Ild kunde faae antændt. For at afhielpe Savnet roede Illuge i Baaden over en
Fiord. Der mødte han i en stor Hule en grim Jettekvinde, der lovede ham Ild, hvis
han sagde tre sande Ord, han skulde da endog sove hos hendes Datter, der var en
deilig Pige. Illuge saae sig omkring, og sagde: Hulen er stor, Jettekvinden styg,
Datteren skiøn. Kvinden, der hed Gryde, tillod ham nu at lægge sig hos Datteren.
Men da de havde lagt sig, og han begyndte at vise Datteren kiertegn, kom Gryde
farende til, greb ham i haaret, og truede at dræbe ham med et draget Sværd, fordi
han vilde beskiæmme hendes Datter. Illuge svarede, han var ikke bange, ingen
kunde dø mere end engang, hvorpaa Gryde kastede ham tilbage i Sengen. Neppe
hadde Illuge igien vendt sig til Datteren, for Moderen ilte tilbage, mere rasende
end før. Saaledes gik det trende Gange, Illuge viste sig lige uforfærdet. Nu blev
Gryde glad, skienkede ham Livet og Datteren, og takkede ham, for at have befriet
sig fra en stor Elendighed. Hun heed egentligen Signy, en Datter af Kong Ale
i Alfheim, men var af sin onde Stedmoder, Grimhilde, bleven forhexet til en fæl
Troldkvinde, og til at maatte slaaes hver Nat med sine syv Halvsøstre, saalænge
indtil nogen Mand bestod den anstillede Prøve. Strax efter kom de syv Jettinder til
Hulen, der alle blev dræbte med Illuges Sværd. Han fik nu baade Guld og Ild, og
Fostbrødrene kom lykkeligen tilbage fra Finmarken. Hilde blev gift med Illuge,
Signy med Sigurd, der blev efter sin Faders Død Fylkekonge over Skaane i Dan-
mark. Illuge boede en Tidlang hos Sigurd, var siden Gnode Asmunds Fostbroder.

Vi have her læst en Udsigt over et Æventyr, der med islandske Farver fremstil-
ler det i Feehistorierne saa ofte forekommende Æmne om en forhexet Prindsesse,
som ved Heltemod befries. Da Historien om denne Forhexelse næsten optager
den hele Saga, kan der ikkun være Spørgsmaal om Troværdigheden af de faae Ef-
terretninger, Begyndelsen og Enden indeholder, og selv disse mangle al Hiemmel.
Asmund Gnode er en Fabelhelt (See Anmærkningerne til Egils og Asmunds Saga).
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Kong Skiolds Slægt anføres andre Steder heel forskielligen, og det er kun ved hielp
af kunstlede Hypotheser, at Suhm, der i sin kritiske Historie har værdiget denne
Saga for megen Opmærksomhed I D. S. 563, 2 D. S. 867, 3 D. S. 191, kan faae det
her Anførte til at stemme med andre Slægtregistre. Det var vel ikke umuligt, at den
Skiolds og Hermans Saga, der citeres i Begyndelsen, kunde være den tabte Skiol-
dungasaga, men det kan lige saa let være en Fabelsaga, som citeres, eller og blot en
Opdigtelse af Sagaskrifveren, maaske ikke ældre end femtende Aarhundrede, for
at skaffe sit Hiernespind et Slags historisk Udseende. Sagaen er trykt i Upsala 1695
med svensk Oversættelse af Gudmund Olofssøn 19 S. 14.

(King Hringur of Denmark was a son of Skjölldur, who killed Hermann, which is
recounted in their saga. Hringur was married to Sigríður, a daughter of King Vil-
hjálmur in France, with whom he had a son called Sigurður, handsome and strong.
He grew up with Illugi, a healthy and capable young lad. They swore an oath
of foster-brotherhood and let their blood run together, promising to avenge each
other’s death.

On their trip out to sea the fosterbrothers raided in the Orkney Islands and
Scotland and acquired a large amount of booty, but when they wanted to go home
as winter approached, they were driven by a storm to a desolate region where they
nearly died of cold because they couldn’t light a fire. In order to help, Illugi rowed a
boat over the fjord. There he met an ugly trollwife in a large cave, and she promised
him fire, if he told her three true statements, and he would also have to sleep with
her daughter, who was a pretty girl. Illugi looked around and said: the cave is big,
the trollwife ugly, the daughter beautiful. The woman, who was called Gríður,
allowed him to go to bed with her daughter. Yet when they did so, and he began
to be affectionate towards the daughter, Gríður came running up, grabbed his hair
and threatened to kill him with a drawn sword because he wanted to shame her
daughter. Illugi answered that he wasn’t afraid as nobody could die more than
once, upon hearing which Gríður threw him down again into the bed. Hardly had
he resumed where he left off when Gríður came rushing at him again, more furious
than before. So it went the third time, that Illuge shows himself to be undaunted.
Then Gríður became happy and granted him his life and her daughter and thanked
him because he had freed her from a terrible curse. She was actually called Signý,
a daughter of King Áli in Álfheim, but had been bewitched by her stepmother,
Grímhilldur, a terrible trollwife, and was condemned to be killed each night by her
seven half-sisters, until a man might pass the required test. Soon after the seven
giantesses came to the cave and were all killed by Illugi’s sword. He now received
gold and fire and the fosterbrothers came safely home from Finnmark. Hilldur got
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married to Illugi, and Signý to Sigurður, who, after his father’s death, became the
petty king over Skåne in Denmark. Illugi lived for a long time with Sigurður, and
was afterwards Gnoðar-Ásmundur’s fosterbrother.

We have read a summary of an adventure story, which with Icelandic colour-
ing presents the theme of a cursed princess, freed through heroism, so frequently
found in fairy-tale. Since the story of the curse takes up nearly the whole saga,
we can only ask questions of authenticity regarding the few details which the be-
ginning and ending contain, and even these lack authority. Gnoðar-Ásmundur is
a legendary hero (see the notes on Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana).
King Skjölldur’s lineage is traced quite differently in other places, and it is only with
the help of artificial hypotheses that Suhm, who in his Kritisk Historie has given this
saga a great deal of attention (vol. I, p.563, vol. II p.867, vol. III p.191), has been able
to make it fit with other genealogies. It is certainly not impossible that the Saga
of Skjölldur and Hermann, which is mentioned at the start, is the lost Skjöldunga
saga, but it could just as well be a fictional saga, which is cited, or simply something
made up by the saga’s author, maybe not older than the fifteenth century, in order
to give his flight of fancy a type of historical appearance. The saga was printed in
Uppsala in 1695 with a Swedish translation by Guðmundur Ólafsson.)
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