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En sögurnar sem fólkið girntist að lesa og heyra lesnar, rímurnar sem það girntist að kveða 

og heyra kveðnar, voru ekki látnar á prent. Menn skrifuðu þær upp á miðaldavísu af 

endalausri þolinmæði. Viðkoman var meiri en fyrr, því að nú var pappír kominn til sögunnar, 

og hann var ódýrari en bókfellið; fleiri menn gátu eignazt bækur en áður. Svona var skrifað 

og afrur skrifað á Íslandi á 17du öld og 18du og langt fram á hina 19du. Jafnvel eftir að sögur 

voru farnar að fást prentaðar, voru uppi sannir miðaldamenn sem héldu áfram að æxla sér 

bækur með penna. Til að mynda skrifaði Magnús Jónsson í Tjaldanesi sögusafn í 20 bindum 

á árunum 1880-1905, og er hvert um 800 blaðsíður. Að vísu eru þar margar sögur sem ekki 

voru til á prenti. Og þó að aðrar væru til prentaðar erlendis var ekki víst að íslenzkum 

sveitamanni væri auðhlaupið að eignast þær, og margur mun auk þess fremur hafa átt stundir 

aflögum frá verki en aura til að kaupa fyrir.   

     Þessi mýgrútur ungra uppskrifta nýtur heldur lítillar virðingar. Framar öllu munu 

söguhandrit frá 18du og 19du öld jafnan þykja útgáfendum hvimleið; þau eru fjarlæg 

uppsprettunum, einatt afbökuð, nálega undantekningaraust til einskis gagns í leitinni að 

réttum texta. Þau gera ekki annað en þvælast fyrir. Útgefandi kann ekki annað en reyna að 

ættfæra þau, en geðprýði hans er meiri en í meðallagi ef hann telur ekki eftir tímann sem til 

þess er varið. En sé litið á þessi handrit frá öðru sjónarmiði, sé litið á þá löngun til að lesa og 

fræðast sem í þeim felst, þá má vera að gildi þeirra taki að vaxa. Og jafnvel getur manni 

fundizt að þau verði eins og sigursveigur um höfuð liðinna kynslóða sem einatt áttu að berjast 

við fátækt og allskonar vesaldóm, en létu þó aldrei neitt andstreymi buga ást sína til 

bókarinnar.  

 - Jón Helgason, Handritaspjall, bls. 9.  

 

 

1. Um Gorms sögu gamla 

Gorms saga gamla, einnig nefnd Þorkels saga aðalfara, er ævintýraleg frásögn sem 

varðveitt er, í einhverju formi, í alls tíu íslenskum handritum frá 17. öld og síðar. Sagan 

var einnig þekkt á miðöldum og finnst t.a.m. í Gesta Danorum, riti Saxa málspaka, frá 

12. öld. Vitað er að Saxi málspaki nýtti sér íslenskar heimildir, munnlegar og jafnvel 

ritaðar en ekki er víst hvort þessi frásaga er slíks eðlis. Hún virðist aðeins vera varðveitt 

í ungum heimildum hérlendis. Í sinni varðveittu mynd er sagan fremur fjarlæg þeirri 

frásögn sem Saxi hefur í Gesta Danorum svo hugsanlegt er að efnið hafi verið þýtt og 

lifað svo jafnvel í munnlegri geymd og fjarlægst enn fremur, en svo virðist sem sagan 

hafi ekki verið vinsæl eða algeng hér á landi eins og komið verður að síðar. Gorms saga 
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gamla virðist því ekki hafa verið almælt á Íslandi en hugsanlegt er að hún hafi verið 

bundinn við ákveðinn landshluta eftir tilfærslu sína hingað til lands. Það er alls óvíst hve 

langt aftur megi rekja frásögnina hérlendis, hvenær og hvernig hún barst hingað til lands 

og hvernig miðlun sem og þróun sagnaefnisins var háttað fyrir tíma varðveittra handrita. 

     Sagan fjallar um ævintýraför hins heiðna Danakonungs Gorms, sem nefndur var hinn 

gamli, frá heimalandi sínu eftir að hafa strengt þess heit að finna Útgarða. Með honum í 

liði er Íslendingur að nafni Þorkell aðalfari, fróður maður og víðförull, sem fær hlutverk 

leiðsögumanns konungs. Þeir halda út skipum sínum og með ýmislegum hremmingum 

komast þeir til Bjarmalands, þar sem þeir hitta Goðmund konung, og þaðan til Útgarða, 

þar sem jötuninn Útgarða-Loki ræður ríkjum. Gormur heillast svo af Útgarða-Loka og 

mætti hans að hann verður sannfærður um goðmagn hans og tekur að tigna jötuninn fram 

yfir aðra guði og vætti er hann snýr aftur heim. Seinna sendir Gormur konungur Þorkel í 

aðra ferð til Útgarða að sækja fróðleik. Þorkell og menn hans lenda aftur í miklum 

hremmingum en komast þó á leiðarenda og hafa þaðan hár úr skeggi Útgarða-Loka til að 

færa konungi. Á heimleið sinni lendir Þorkell í miklum óförum og strengir hann þess heit 

að tilbiðja þann guð er sólina hefur skapað. Eftir að hafa komist lífs af á land heyrir hann 

af kenningum hinnar nýju trúar og tekur upp kristni. Þegar hann snýr aftur til Danmerkur 

með hár Útgarðaloka bregður konungi svo við að hann hlýtur bana af og margir menn 

með honum, en hinn nýkristnaði Þorkell aðalfari lifir af öll ævintýri sín og er sagður halda 

rétta trú sína, samviskusamlega, allt til dauðadags.   

 

1.1 Uppruni  

Gorms saga gamla er varðveitt í riti Saxa málspaka frá upphafi 12. aldar, Gesta Danorum 

eða Danasögu. Gesta Danorum samanstendur af sextán bókum, um sögu Danmerkur í 

lausamáli, en inn á milli má einnig finna kvæði og einstakar vísur. Fyrstu níu bækur Gesta 

Danorum fjalla um norrænar goðsagnir og tengt efni en síðustu bækurnar um 

miðaldasögu þjóðarinnar fram að upphafi 12. aldar. Uppröðun efnis í Gesta Danorum er 

mjög meðvituð og þematísk; hefur ákveðinn tilgang og staðsetning sagna innan texta er 

merkingabær.1 Gorms saga gamla er haglega staðsett við efnisskil Gesta Danorum, við 

lok níundu bókarinnar; staðsetning hennar innan textans ljær henni meira vægi og 

                                                 
1 Sjá t.d. Peter Erasmus Müller, Om Kilderne til Saxos ni förste böger og deres troværdighed, Frid. Popps 

bogtryckerie (Kaupmannahöfn: 1823), bls. 142-146.  
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endurspeglar hvaða merkingu frásögnin hefur haft á miðöldum. Frásögnin er sjálf á 

mörkum hins síðasta heiðna konungs og hins fyrsta kristna konungs Danmerkur, sem 

styrkir stöðu sögunnar sem kristniboðssögu.   

     Einhver munur er á efnisatriðum sögunnar, nöfnum sögupersóna, frávikum frá Saxa 

málspaka og áherslum eftir íslenskum textavitnum hennar, en í grófum dráttum virðist 

sagan vera einskonar dæmisaga um hjátrú, bábiljur og rétta trú og mætti teljast sem 

einhverskonar kristniboðssaga. Munur milli textavitna er þó svo mikill að í raun mætti 

tala um þrjár gerðir sögunnar og óljóst er hvernig þær tengjast sín á millum. Þó ber að 

nefna að innan þess flokks sem hér er nefndur A-gerð eru textavitni hennar þrjú í raun 

sjálfstæð hvert um sig, en þar sem þau fylgja frásögn Saxa málspaka án allra viðauka og 

frávika hafa þau verið flokkuð saman sem A-gerð til hæginda. Svo virðist sem hérlendis 

séu varðveittar gerðir Gorms sögu gamla, eða Þorkels sögu aðalfara, þar af tvær sem ekki 

má rekja til Gesta Danorum eftir Saxa málspaka með beinum hætti. Verk Saxa var fyrst 

þýtt af latínu á dönsku, í styttri útgáfu árið 1575 af Anders Sørensen Vedel og aftur af 

latínu á dönsku árið 1752 í lengri gerð, í þýðingu Sejers Schousbølle, og virðast íslensku 

gerðirnar fremur komnar þaðan en úr latínu eins og  Rosemary Powers telur.2  

     Ritgerð þessi fjallar um tilfærslu og þróun sögunnar í íslenskum heimildum, þar sem 

textaútgáfa og sýnishorn fylgja með í viðauka, því engin útgáfa hefur enn birst á prenti. 

Fyrst er fjallað ítarlega um einstök textavitni sögunnar í öðrum kafla og innbyrðis tengsl 

þeirra í þriðja kafla. Með ítarlegri greiningu á öllum textavitnum sögunnar er ætlast til að 

fá skýrari mynd af innbyrðis tengslum textavitnanna, miðlun þeirra og þróun hérlendis. 

Leitað verður eftir vísbendingum um tilfærslu sögunnar til Íslands og innan lands síðan í 

tíma og rúmi. Hvenær barst Gorms saga gamla til Íslands? Var sögunni miðlað gegnum 

munnlega hefð eða hefur hún ávalt verið háð ritaðri tilfærslu hérlendis? Hvað geta handrit 

sögunnar sagt okkur um uppruna hennar, aldur, dreifingu og þróun hennar? Í fjórða kafla 

er Gorms saga gamla sett í samhengi við sagnahefð Íslendinga og fornaldarsögur og gerð 

grein fyrir þróun hennar og áherslubreytingum. Hvað geta breytingar innan sögunnar sagt 

okkur um samfélagsbreytingar og bókmenntasmekk á Íslandi frá 17. – 20. aldar?  

 

 

                                                 
2 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla, VI, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi (Reykjavík: 1985), bls. 

242 – 243. 
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2. Handrit 

Handrit Gorms sögu gamla eru fremur fá, og nokkuð erfitt hefur reynst að hafa uppi á 

þeim. Ef til vill veldur því margvíslegur titill sögunnar í handritum og fjöldi frávika, en 

sagan er titluð á ýmsa vegu í textavitnum. Sumir skrifarar hafa litið svo á að 

Íslendingurinn Þorkell fari með aðalhlutverk í sögunni og því titlað söguna Þorkels sögu 

aðalfara. Þá virðist sagan einnig vera fremur „fljótandi“ í formi, ef svo mætti að orði 

komast, og mætti hugsanlega rekja breytileika hennar til munnlegrar hefðar, því einnig 

má finna sagnagerðir þar sem Snær konungur kemur inn í stað Gorms (t.d. SÁM 46), eða 

sagan færist til í tíma svo að Haraldur Gormsson tekur stað föður síns í sögunni (t.d. Lbs. 

228 8vo).   

     Samanburður á þessum textum mun þó leiða í ljós að um sömu sögu er að ræða, aðeins 

mismunandi gerðir hennar og því verða handrit sögunnar hér iðulega kölluð textavitni. 

Hér eru hugtökin texti (sæ. textverk), textavitni (sæ. textvittnen) og textberi (sæ. 

textbärare) jafnan notuð. Texti eða textaverk í því samhengi á við bókmenntaverkið sjálft, 

textavitni er gerð eða útgáfa verksins og textberi vísar þá til handritsins eða bókarinnar 

sem hýsir verkið. Handrit getur því jafnframt verið textavitni sem og textberi.3   

     Rudolf Simek og Hermann Pálsson geta aðeins um eitt handrit Gorms sögu gamla og 

eitt handrit af Þorkels sögu aðalfara í skrá sinni Lexikon der altnordischen Literatur.4 Þá 

taldi Rosemary Powers sex handrit í grein sinni „Saxo in Iceland“.5 Eftir all mikla 

rannsókn virðast handrit sögunnar þó vera tíu talsins, og hugsanlega fleiri. Þessi óvissa 

varðandi handritafjölda og breytileiki textavitna getur vel hafa verið þrándur í götu 

fræðimanna áður fyrr og haft áhrif á það hve litla athygli sagan hefur fengið, þ.m.t. hví 

engin textaútgáfa hefur litið dagsins ljós fyrr en nú.  

    Hér eftir eru birtar handritalýsingar þeirra textavitna sem geyma söguna. Aðalhandrit 

sögunnar, BM Add. MS 4867, fær fremur ítarlegri umfjöllun en önnur þar sem handritið 

hefur verið valið sem grunntexti útgáfunnar sem eftir fer í viðauka. Í umfjöllun um 

aðalhandritið er meðal annars mállýsing og ítarlegri athugun á skriftarlegum atriðum sem 

og uppruna þess og ferli. Handritalýsing ásamt upplýsingum um uppruna og feril er látin 

                                                 
3 Wendt, Bo A., „En text är en text är en text är en text?: Om en terminologisk tredelning av textbegreppet“, 

Arkiv för nordisk filologi, árg. 121, 2006, bls. 254 – 259. 
4 Lexikon der altnordischen Literatur, útg. Rudolf Simek og Hermann Pálsson, Kröner (Stuttgard: 2007), bls. 

120 og 387.  
5 Sjá Rosemary Powers, „Saxo in Iceland“, Gripla, VI, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi (Reykjavík: 1985).  
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nægja fyrir önnur textavitni. Þau textavitni sem varðveita aðrar gerðir sögunnar eru einnig 

birt í viðauka.  

 

2.1 BM Add. MS 4867  

BL Add. MS 4867 er 17. aldar pappírshandrit með kansellískrift undir áhrifum 

árléttiskriftar, sem tilheyrir Banks Collection, vol. XI, á British Library, London, 

Englandi. Handritasafnarinn og náttúrufræðingurinn Joseph Banks mun hafa fengið 

handritið að gjöf á árunum 1773 – 1779, og gefið það áfram til British Library árið 1782.  

Handritið samanstendur af 34 kverum (kver: I - XXXIII⁸, XXXIV⁶), og inniheldur:  

-1: Sagan Niala bl. 1r – 99v, kver I – XII (anno 1690, 18. decembris). 

-2: Þáttur af Þorleyfe Jarla Skallde, bl. 100r – 103r, kver XII (anno 1691). 

-3:Sagan af Eyreke Rauda, bl. 103v – 111r, kver XII – XIII (anno 1691). 

-4: Sagan af þeim droplaugar sonu, bl. 111v – 144v, kver XIII – XVII (anno 1691). 

-5: Sagan af Brodd helga, bl. 145r – 155r, kver XVIII – XIX (anno 1691). 

-6: Liosvetningasaga, eður Reykdæla, bl. 155v – 185v, kver XIX – XXIII (ekki ársett). 

-7: Sagan af Byrni hytadæla kappa, bl. 186r – 206v, kver XXIII – XXVI (anno 1692 6. januarij, ný rithönd). 

-8: Saga Jons hólabiskups, bl. 207r – 225v, kver XXVI – XXIX (amen anno 1692). 

- Auðar blaðsíður bl. 230r – 232v, kver XXIX. 

-9: Saga af Laurentio biskup, bl. 233r – 256v, kver XXX – XXXII (finis + registur, ekki ársett, ný rithönd). 

-11: Sagan af Þorsteini hvita, bl. 257r – 262v, kver XXXIII (ekki ársett, ný rithönd).  

- Auðar blaðsíður bl. 263r – 264v, kver XXXIII. 

-12: Gorms saga gamla, bl. 265r – 270v, kver XXXIV (ekki ársett, ný rithönd). 

Handritið er skrifað á íslensku, á pappír með vatnsmerki og er vel varðveitt. Það telur 270 

blöð (ca. 31 x 20 cm), með 36 – 49 línum (þéttari við lok handritsins) og er í nýju bandi 

(22.12.1970). Gorms saga gamla er sú eina sem er ein og sér í kveri, og kverið sem 

inniheldur söguna það eina sem er aðeins 6 blöð en ekki 8. Þó er einnig kveraskipting við 

Brodd-Helga sögu, Lárentius sögu og Þorsteins sögu hvíta, en þær sögur deila iðulega 

kveri með annari sögu eða með auðum síðum.   

     Þessum kverum gæti hugsanlega hafa verið bætt við textablokkina síðar meir, þar sem 

nokkrar rithendur koma fyrir í handritinu. Þó virðist sem kverin hafi líkast til verið í 

textablokkinni frá ritunartíma handritsins, eins og bleksmit gefa til kynna. Blek síðasta 

kversins, sem inniheldur Gorms sögu gamla, hefur smitast yfir á næstu síðu svo kverið 

hefur legið með handritinu lengi. Tel ég að sagan hafi í það minnsta legið með handritinu 
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síðan Joseph Banks fékk það árin 1773 – 1779. Aftan við Gorms sögu gamla er skrifað í 

spássíu með seinni hendi með rauðu bleki „Cons+ fol:270“ og framan við, með blýant 

„translatio“.   

     Ef til vill er sagan yngri eða eldri en handritið sem hana varðveitir, þó það hljómi 

skringilega, en þar sem sagan er stök í kveri og að mér sýnist með annarri hendi en hinar, 

er það raunhæfur möguleiki. Ekki gat ég greint hvort sama vatnsmerki var á pappírnum í 

kverinu aftast og hinum, en e.t.v. getur nánari athugun leitt þetta í ljós. Bleksmit gefur þó 

til kynna að kverið hefur lengi legið með handritinu. Aldursgreining textavitnisins verður 

því að hvíla meira á máleinkennum og skrift, fremur en handriti, að ég held, því hún sker 

sig frá öðrum textum þess að mörgu leyti, en er líklegast skrifuð milli 1550 - 1779. 

Skrifari virðist þó notast við eldra forrit sem gæti verið frá 15. – 16. öld, nema hann sé 

viljandi að reyna að fyrna stafsetningu sína. Handritið er eina textavitni B-gerðar 

sögunnar, og sker sig að einhverju leyti frá sögu Saxa málspaka um Gorm.  

 

2.1.1 Uppruni og ferill 

Vitað er til þess að Gorms saga gamla hafi verið til í handriti í Norður-Múlasýslu á 

árunum 1750 – 1830, þó ekki sé víst hvaða handrit það var eða hvort það er enn varðveitt.6 

Líklegast er það þó annað handrit en BL Add. MS 4867 því það var komið úr landi 1773 

– 1779, og Joseph Banks virðist auk þess ekki hafa haft tengsl í Norður-Múlasýslu, þar 

sem hans helstu viðskiptaaðilar voru í Gullbringusýslu og þar í kring.7 Það er þó 

athuglisvert að handritið inniheldur marga texta tengda Norður-Múlasýslu, sbr. Söguna 

af Brodd-Helga, Söguna af Þorsteini hvíta og Gorms sögu gamla. Ef til vill hefur forritið 

upphaflega komið þaðan eða einhver ættaður þaðan skráð handritið, efnisvalið virðist alla 

vega endurspegla áhuga á því svæði meðal annars. Þá hefur Rosemary Powers viljað 

tengja söguna, ásamt öðrum sögum með efniviði frá Saxa málspaka, við Norð-

Vesturland.8 Það verður þó að teljast líklegast að Banks hafi fengið handritið gegnum 

einhvern bókvin sinn í Gullbringusýslu, en hvaðan það kom upprunalega er ógerlegt að 

segja til um.  

 

                                                 
6 Sólrún Jensdóttir, „Books owned by ordinary people in Iceland 1750 – 1830“, Saga-Book, XIX, Viking Society 

for Northern Research (London: 1974 – 1977), bls. 283. 
7 Sjá nánar í kafla 2.1.4.2. 
8 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla, VI, bls. 248 – 249. 
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2.1.1.1 Joseph Banks  

Sir Joseph Banks (1743-1820) var breskur náttúrufræðingur, handritasafnari og meðlimur 

Konunglega félagsins (en. The Royal Society). Á sínum seinni árum var hann aðlaður auk 

þess sem hann var ráðgjafi Georgs III Bretakonungs um hríð. Banks lagði stund á nám í 

náttúrufræði og komst í samband við fjölmarga fræga náttúrufræðinga á námsárum sínum, 

þ.m.t. sænsku náttúrufræðingana Carl Linneus (1707-1778) og Daniel Solander (1733-

1782).   

     Banks öðlaðist fyrst nafnfrægð fyrir þátttöku sína í rannsóknarleiðangri til 

Nýfundnalands og Labrador árið 17669 og jók þar við tveimur árum síðar þegar hann slóst 

í för með samlanda sínum, hinum víðfræðga landkönnuði James Cook. Árin 1768-1771 

ferðuðust þeir meðal annars til Suður-Ameríku og Ástralíu.10 Banks ætlaði sér með í 

seinni för Cooks, í maí 1772, en fékk ekki leyfi til siglingarinnar af hálfu Konunglega 

félagsins. Í júlí, það sama ár, lagði Banks af stað í leiðangur með vini sínum Daniel 

Solander og héldu þeir frá Englandi til eyja við Skotlandsstrendur og þaðan til Íslands.11 

     Banks kom til Íslands þann 29. ágúst 177212 og hafði mikinn áhuga á íslenskum 

plöntum og steinum en einnig sérstakan áhuga á Heklugosinu sem reið yfir fáeinum árum 

áður, milli 1766 og 1768. Hann safnaði og tók með sér heilmikið af plöntu- og 

steinasýnum sem hann síðar gaf á Náttúruminjasafn Bretlands. Um það leyti hefur Banks 

hafið handritasöfnun sína, en varðveitt bréf sýna þó að hann hefur haft áhuga á íslenskum 

handritum áður en hann lagði af stað til Íslands og hluti af markmiðum ferðarinnar var 

einmitt að nálgast handrit, en ekki aðeins náttúruminjar.   

     Í bréfi dagsettu í júlí 1772, sama mánuð og hann leggur af stað til Íslands, skrifar hann 

til séra John Price (1734-1813): „about to set sail to Iceland, and while there will 

endeavour to procure Icelandic manuscripts“.13 Þaðan er ljóst að hann hefur ætlað sér að 

nálgast íslensk handrit og leitað eftir að komast í kynni við Íslendinga sem gætu aðstoðað 

hann við að útvega bækur og þeirri iðju hélt hann áfram til ársins 1779. Þá hafði hann 

safnað alls 44 handritum, þar af 40 íslenskum handritum frá 15. öld fram á 18. öld. Allt 

handritasafn sitt gaf Banks Þjóðarbókasafni Breta árið 1782.  

                                                 
9 Gilbert, L. A., „Banks, Sir Joseph (1743-1820)“, Australian Dictionary of Biography, árg. 1, 2007, bls. 52-53. 
10 Holmes, Richard, The Age of Wonder, Harper Press (New York: 1966), bls. 10.  
11 Gilbert, L. A., „Banks, Sir Joseph (1743-1820)“, Australian Dictionary of Biography, bls. 53-55. 
12 The Banks Letters: A Calendar of the manuscript correspondance of Sir Joseph Banks preserved in the British 

Museum, the British Museum (Natural History) and other collections in Great Britain, útg. Warren R. Dawsson, 

Order of the Trustees of the British Museum (London: 1958), bls. 390.  
13 Ibid., bls. 685. 
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     Auk þess að safna íslenskum handritum virðist Joseph Banks hafa verið sannkallaður 

áhugamaður um Ísland og íslenskt mál, meðal annars mun hann hafa átt í bréfaskiptum 

við Rasmus Rask (1787-1832) og þeir rætt sín á milli um að stofna félag um varðveislu 

íslenskrar tungu, eða eins og lýst er í bréfi dagsettu 25. september 1815: „a society for 

preserving the language and literature of Iceland, and for improving the culture of its 

people“.14 Þetta félag varð síðar meir að raunveruleika og kom Rask meðal annarra að 

stofnun þess, það var Hið íslenzka bókmenntafélag sem stofnað var árið 1816.  

Banks gerðist oft milligöngumaður í samningsviðræðum milli Breta og Dana í 

Napóleons-stríðunum sem og talsmaður íslenskra sjómanna sem fangaðir voru í 

sjóorrustum og hernaðaraðgerðum Breta gegn Dönum. Einnig er vitað til þess að Banks 

hafði mikinn áhuga á að vinna Ísland undir bresku krúnuna og lagði á ráð um að hertaka 

landið í því skyni að Íslendingar væru betur settir sem þegnar bresku krúnunnar en þeirrar 

dönsku. Í bréfi til Magnúsar Stephensen árið 1801 nefnir hann ófrið Dana og Breta og 

segir að Ísland ætti með réttu að vera undir stjórn Bretlands, en að það verði ekki hægt 

nema Íslendingar leiti eftir sameiningu sjálfir.15   

     Hann virðist þó hafa skipt um skoðun eins og sjá má fáeinum árum síðar. Þann 24. 

febrúar 1808 skrifar Banks bréf til Robert Banks Jenkinson, utanríkismálaráðherra Breta 

(en. Secretary of State for Foreign Affairs) og seinna stríðs- og nýlendumálaráðherra 

(en.  Secretary of State for War and the Colonies) og forsætisráðherra Breta.  Banks biður 

hann um að láta laus íslensk skip sem hafa verið kyrrsett, en halda áfram þeim dönsku og 

norsku. Honum reiknist til að  

Iceland will be annexed to the British Crown without delay and that Icelanders, as British 

subjects, will be entitled to their property; restoration of the ships will preserve Iceland from 

poverty and famine; he expects that if two small Royal Navy vessels accompany the ships 

with a competent navigator, the island would at once surrender, particularly if Count Trampe 

has not returned from Denmark; should this fail one of the vessels could bring back 

intelligence of how much force would be needed to compel surrender.16 

Þá eru einnig vangaveltur uppi um það hvort Banks hafi haft bein áhrif á „litlu 

byltinguna“, ári síðar þegar Jörgen Jörgensen (Jörundur hundadagakonungur) og Samuel 

                                                 
14 The Banks Letters: A Calendar of the manuscript correspondance of Sir Joseph Banks preserved in the British 

Museum, the British Museum (Natural History) and other collections in Great Britain, bls. 694; sjá einnig bréf 

frá Sir George Stuart Mackenzie, 7. október 1815, bls. 564.  
15 Ibid., bls. 789. 
16 Ibid., bls. 906.  
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Phelps handtóku Trampe greifa og tóku völd á Íslandi í tæpa tvo mánuði.17 Joseph Banks 

hélt áfram margvíslegri vinnu sinni í þágu Íslands og Íslendinga allt til dauðadags. 

 

2.1.1.2 Bókvinir Banks 

Óhjákvæmilega hefur Joseph Banks kynnst Íslendingum á ferðalagi sínu hér. Varðveitt 

bréf sýna að hann hefur komist í kynni við Bjarna Pálsson (1719-1779), yfirlækni á Nesi, 

Gullbringusýslu, en Bjarni var þar að auki náttúrufræðingur. Bjarni aðstoðaði m.a. Eggert 

Ólafsson við ritun Ferðabókar sem kennd er við þá félaga. Bjarna og Banks hefur komið 

vel saman af augljósum ástæðum og gat Bjarni frætt Banks um Heklugos, náttúruminjar 

og útvegað honum sýni. Væntanlega hefur Bjarni leiðbeint Banks um leið að Heklu, en 

þangað fór föruneyti Banks í rannsóknarleiðangur. Þá hefur Bjarni einnig sent Banks 

handrit eftir að hann sneri heim til Englands. Banks kynntist einnig Ólafi Stephensen, 

stiftamtmanni í Viðey og syni hans, Magnúsi Stephensen. Eftir lát Ólafs hélt Banks áfram 

bréfaskiptum við Magnús. Þá fékk Banks líka eitthvað af prentuðum bókum og handritum 

frá Hálfdani Einarssyni, sem var rektor Hólaskóla. Banks virðist því einna mest hafa haft 

mest kynni af mönnum í kringum Gullbringusýslu.  

     Til viðbótar við heimildir um söguna í Norður-Múlasýslu hefur Rosemary Powers, 

eins og segir að framan, viljað tengja Gorms sögu gamla sem og aðrar Saxo-sögur við 

Norð-Vesturland, en vel getur verið að BL Add. MS 4867 hafi komið þaðan upphaflega 

og mætti jafnvel ætla að sagan hafi verið útbreiddari á Norðurlandi fremur en Suðurlandi, 

eins og handritageymdin virðist gefa til kynna.  Bjarni Pálsson, sá sem sendi Banks hvað 

mest af bókum, var fæddur og uppalinn í Svarfaðardal og hann gæti hafa fengið handritið 

þaðan. Í hið minnsta virðist líklegt að Bjarni hafi sent Banks þetta handrit, því það barst 

honum í póstsendingu á árunum 1773 – 1779, en þær bókasendingar hættu árið 1779 eða 

sama ár og Bjarni lést. Annar möguleiki er að Ólafur Stephensen (1731 – 1812) 

                                                 
17 Sjá t.d. William Jackson Hooker, Journal of a Tour in Iceland in the Summer of 1809, W. Miller (London: 

1811) og Jørgen Jørgensen, The Convict King: Being the Life and Adventures of Jorgen Jorgensen, Monarch of 

Iceland, Naval Captain, Revolutionist, British Diplomatic Agent, Author, Dramatist, Preacher, Political 

Prisoner, Gambler, Hospital Dispenser, Continental Traveller, Explorer, Editor, Expatriated Exile, and 

Colonial Constable, J. Walch & Sons (London: 1891).   
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stiftamtmaður í Viðey hafi sent honum handrtitið, en hann sá einnig um að útvega Banks 

bækur.18  

 

2.1.2 Mállýsing 

Það virðist vera einhver munur á fyrstu tveim köflum sögunnar og þeim sem á eftir koma 

hvað varðar stafsetningu og notkun styttinga, bæði er fremur samræmt í hverjum hluta en 

það verða áberandi skil við þriðja kafla, þó áfram sama hönd, en ef til vill sitt hvort 

forritið. Það er einnig þar sem þriðji kafli hefst, og fram að upphafi sjötta kafla, sem 

textinn er hvað mest frábrugðin frásögn Saxa, sér í lagi hvað varðar nöfn, lýsingar og 

innskot. Stöku sinnum er óvissa um úrlausn banda, s.s. fyrir styttinguna kóngur í seinni 

hluta, hvort nota ætti sem k(öngur) sbr. venju framan af, eða sem k(ongur) eins og er 

algengast frá og með þriðja kafla.     

     Skrifari notar ſ oftast, en ſs annars. Í fáeinum orðum er s notað í framstöðu eða 

bakstöðu. Síendurtekin notkun S í orðinu skip er áberandi. Þá er S mun algengara frá og 

með þriðja kafla en í þeim fyrri, en víkur aftur frá í sjötta kafla. Málfar virðist 

dönskuskotið, sbr. foragtaði á bl. 265v eða behagaði á bl. 268r og reyndar víðar á því 

blaði. Slíkt er þó ekki óalgengt fyrir íslenskt mál á 17. öld í kjölfar einokunarverlunar 

Dana árið 1602.19 Vel má vera að textinn komi að einhverju leyti úr dönsku, en virðist 

blandað saman við íslenskar heimildir sem skrifaranum hafi ef til vill þótt áreiðanlegri. 

Þá eru einnig nafnorð eins og Náttúra, Nótt, Skip, Skegg, Boðafall ofl. oft með hástaf. 

Einnig í samsettum nafnorðum þar sem bæði orðin eru táknuð með hástaf og tvíkommu 

sín á milli. Frásagnarháttur sögunnar einkennist af epískri nútíð víða (þá og nú), en einnig 

koma fyrir vísanir í munnlega frásögn (ekki er það sagt o.þ.h.).   

    Oftast er að skrifað sem ad, en í þónokkrum tilvikum slæðist at inn, í styttingum er 

styttingin –ad og –id einnig táknað með  ͭ. Einnig er misjafnt hvort –eng– eða –eing– er 

notað. Endingar með –er fyrir –ir, slæðast einnig inn af og til. Til að tákna samstöfun kk 

er ck iðulega notað. Tvíhljóðun é hefur einnig átt sér stað og er iðulega táknuð með ie.   

     Forvitnilegt er þó vöntun u–stoðhljóðs í endingum, reyndar sést það ekki af 

                                                 
18 Sjá t.d. The Banks letters: A Calendar of the manuscript correspondance of Sir Joseph Banks preserved in the 

British Museum, the British Museum (Natural History) and other collections in Great Britain, útg. Warren R. 

Dawsson, Order of Trustees of the British Museum (London: 1958), bls. 646 og 789 – 790. 
19 Sjá t.d. Gísla Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland: Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, Örn og 

Örlygur (Reykjavík: 1987).   
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styttingum, en í þeim fáu tilvikum sem orðið er skrifað út vantar stoðhljóðið. Þá aðgreinir 

skrifarinn u frá v með notkun tvípunkta eða sveigs yfir stafnum, einnig má finna slíka 

táknun fyrir sérhljóða. Skrifari notar x í viðeigandi orðum, svo sem fax og vexti. Þessi 

máleinkenni, ásamt leturgerð og skriftareinkennum, benda til ritunartíma einhverntíman 

á bilinu 1525-1700. Hugsanlegt forrit gæti þó hafa verið skráð milli 1575-1650, þar sem 

vísan í pápísku bendir til að siðskipti hafi farið fram, en frá því tímabili eru fremur fá 

sagnahandrit varðveitt. Það virðist í hið minnsta ljóst að sagan hefur legið þá með 

handritinu frá ritunartíma, að því er virðist. Líklegast hefur Gorms saga gamla verið skráð 

um svipað leyti  og aðrar sögur handritsins, eða skömmu seinna og bætt við textablokkina 

áður en það var bundið – bleksmitið virðist styrkja þá tilgátu.   

 

2.1.3 Styttingar og bönd 

Mikið er um styttingar í 1. – 2. og 6. – 7. kafla, en mun færri þar á milli. Enn og aftur 

virðist það endurspegla mismunandi forrit. Límingsstafir svo sem ꜳ og  eru algengir 

sem og almennar bandstyttingar (-ar, -ir, -ur, -id, -an), þá oftar við línulok. Skrifari styttir 

töluorð með því að draga saman tölustaf og síðasta staf töluorðs, svo sem 1 ͣfyrir „fyrsta“. 

Styttingar með yfirskrift eru algengar, en skrifari notar einnig bönd fyrir nefhljóð og 

endingar á borð við –ir/er, -ur, -ar.  

 

2.1.4 Skrift og frágangur 

Gorms saga gamla er fagurlega skrifuð og prýdd laglega skreyttum upphafsstöfum.  

Blekið er dökkt og stafir dregnir upp fínlega. Blekið á fyrri blaðsíðum handrits er brúnna. 

Skriftin mun vera kansellískrift undir áhrifum árléttiskriftar. Skreyttir upphafsstafir 

virðast bera einkenni brotaskriftar. Sumar leturgerðir skrifarans bera keim af textaskrift, 

svo sem lokað tvíhólfa a og lokað h. Skraut finnst á ákveðnum stöfum, svo sem þverstrik 

á þ víða í framstöðu þó ekki sé um styttingu að ræða. Griporð eru einnig víða. Hástafir 

textans eru oft skreyttir, svo sem upphafsstafir mannanafna. Hástafir eru einnig víða í 

framstöðu nafnorða og er jafnan tvíkomma milli samsettra nafnorða.  Texti handritsins er 

birtur í viðauka 1 á bls. 59.  

 



12 

 

2.2 JS 36 4to  

JS 36 4to er pappírshandrit skrifað árið 1798 sem nú er varðveitt á handritadeild 

Landsbókasafnsins. Handritið er í fjórblöðungsbroti og telur i + 78 blöð (220 mm x 170 

mm), skrifað af einum óþekktum skrifara. Skriftin er kansellískrift með áhrifum af 

fljótaskrift og á einstaka stað má finna skreyttan upphafsstaf. Handritið hefur verið í 

fagurlega þrykktu, rauðu skinnbandi en hefur nú losnað úr bandinu. Bandið liggur þó enn 

í kassa með blöðunum, sem bundin eru í kver. Kverin hafa ekki verið færð í nýtt band og 

eru blöð víða máð og vantar ofan af og utan með spássíum.    

     Á miða sem liggur með handritinu er ritaður titillinn „Samtíningur skr. ca. 1798. Sumt 

veraldlegt annað geistlegt“. Á bl. 88v má greina nafnið Sigurður Sigurðsson, sem hefur 

líklegast verið eigandi þess, en á bl. 59v má einnig greina „Jóns son“. Í handritinu er Saxi 

málspaki nefndur, svo líklegast er hér um stytta þýðingu að ræða og þá væntanlega úr 

danskri útgáfu Vedels frá árinu 1575 sbr. „ſem gietur um hia Saxonium“20, en Vedel notar 

latneskar beyingar á mannanöfnum víða. Tvö viðgerðarblöð hafa verið bundin inn í kver, 

annað á milli blaða 41 og 42 en hitt aftan við texta á bl. 78v. Þessi blöð eru ekki talin með 

í uppröðun kvera, en bæði viðgerðarblöðin eru bundin aftan við fjögurra blaða kver svo 

einblöðungur bætist við tíunda og nítjánda kver.  

Handritið samanstendur af 19 kverum (kver: I², II4, III6, IV-XI4, XII², XIII-XVII4, XVIII6, 

XIX4) og inniheldur:  

-1: Draumur kvinnu Pilati, bl. 1r-2r, kver I.  

-2: Sólarljóð, 2r-3v, kver I-II.   

-3: Nokkrar dæmisögur úr Konungsskuggsjá, 3v-19r, kver II-V.  

-4: Sagan af Viktor og Bláus, bl. 19r-29r, kver V-VIII.  

-5: „Ísland“ eftir Eggert Ólafsson, bl. 29r-37v, kver VIII-X.  

-6: Evangelium Nicodemusar, bl. 37v-47r, kver X-XII.  

-7: Vitranir og draumar, bl. 47r-51v, kver XII-XIII.  

-8:  Kvæði eftir Þorstein Jónsson, Guðmund Bergþórsson og Gunnar Pálsson, bl. 52r-74v, kver XIV-XIX.  

-9: Draumar postulans Peturs, bl. 75r-77v, kver XIX.  

-10: Nafnavísur, bl. 77v, kver XIX.  

-11: Efni Gorms sögu gamla (titil vantar í handrit), bl. 78r-78v, kver XIX.  

 

                                                 
20 JS 36 4to, bl. 78r.  
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2.2.1 Uppruni og ferill 

Handritið er fremur illa farið og týnst hefur ofan af og utan af spássíum víða, t.a.m. sést 

ekki titill á Gorms sögu gamla, sem í raun er fremur efnislýsing en saga sökum þess hve 

stytt hún er. Ef til vill er þetta það handrit sem Sólrún Jensdóttir getur um að hafi verið í 

Norður-Múlasýslu einhverntíman milli 1750 og 1830 og innihélt Konungs Gorms gamla 

þátt.21 Í hið minnsta styður lengd sögunnar í handritinu þá tilgátu. Handritið virðist skráð 

allt með einni og sömu rithönd. Vel má vera að sá Sigurður Sigurðsson sem ritaði nafn 

sitt aftan við bl. 78v eða einhver á bak við þau ólæsilegu nöfn sem má greina á sömu síðu 

hafi skrifað handritið, en ekki verður úr því skorið að svo stöddu.   

     Það virðist þó ljóst að einhver Sigurður Sigurðsson hefur átt það eftir 1798 fram á 

seinni hluta 19. aldar þegar Jón Sigurðsson eignaðist það. Sé þetta í raun og veru handritið 

sem var í Norður-Múlasýslu er freistandi að álykta að eigandinn hafi verið Sigurður 

„flótti“ Sigurðsson, sá eini með því nafni í sýslunni samkvæmt manntali árið 1801. Sá var 

skáld í Krossavík, við Vopnafjörð og kunni vel að skrifa. Í handritasafni Jóns 

Sigurðssonar eru fimm handrit sem innihalda kvæði eftir Sigurð „flótta“22 og því 

mögulegt að Jón hafi fengið fleiri handrit frá honum með þeim. Fyrir utan þessar getgátur 

er lítið sem ekkert rekjanlegt um uppruna og feril handritsins. Óvíst er hvenær eða hvernig 

handritið rataði til Jóns og hvaðan, en það hefur væntanlega verið eftir að hann hóf störf 

fyrir Hið íslenzka bókmenntafélag árið 1851. Árið 1879 keypti Alþingi handritasafn Jóns 

að honum látnum, alls 1342 handrit og brot.23 Textinn er birtur í viðauka 3 á bls. 86. 

 

2.3 JS 625 4to 

Pappírshandritið JS 625 4to, talið vera skrifað á 18. öld, er einnig varðveitt á 

Handritadeild Landsbókasafns. Handritið, sem er í fjórblöðungsbroti, telur 88 blöð (220 

mm x165 mm) með einum blaðsnepli fremst, skráð með nokkrum rithöndum, en skrifarar 

eru óþekktir. Skriftin er fljótaskrift, spássíur eru litlar sem engar svo ef til vill hefur 

handritið verið skorið til. Skriftin er alla jafna hallandi og ójöfn, víða illlæsileg og 

viðvaningsleg. Víðast hvar eru griporð og skreyttir upphafsstafir í titlum, kaflaheitum og 

                                                 
21 Sólrún Jensdóttir, „Books owned by ordinary people in Iceland 1750-1830“, Saga-Book XIX, 1984, bls. 283. 
22 Sjá JS 21 8vo, JS 398 4to, JS 473 8vo, JS 485 8vo og JS 486 8vo.  
23 Vefur Landsbókasafnsins, „Handritasafn“, http://landsbokasafn.is/index.php/efni/handrit/handritasafn, skoðað 

á vef: 5/10-2015.  

http://landsbokasafn.is/index.php/efni/handrit/handritasafn
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stöku nöfnum. Gorms saga gamla virðist hér vera þýðing eftir Saxa málspaka úr dönsku, 

eins og Rosemary Powers hefur bent á.24 Virðist sú þýðing einnig byggja á útgáfu Vedels 

frá árinu 1575. Blöð 51r og 51v eru auð, en að öðru leyti er pappírinn mjög vel nýttur, 

skriftin oft þétt og mikill texti rúmast á hverri síðu.   

Handritið samanstendur af 19 kverum (kver I5, II7, III-VI4, VII7, VIII5, IX-X4, XI3, XII-

XIII4, XIV6, XV-XVI4, XVII7, XVIII-XIX4) og inniheldur:  

-1: Sagan af Sturlauge stafsama, bl. 1r-14r, kver I-III.  

-2: Þáttur af Rauðúlfi og sonum hans, bl. 14r-18v, kver III-IV.  

-3: Sagan af Gormi kongi gamla og Þorkeli aðalfara, bl. 18v-24v, kver IV-V.   

-4: Sagan af Maus jarli25, bl. 25r-50v, kver VI-XI.  

- Auðar síður, bl. 51r-51v.   

-5: Saga af Hrólfi skuggafífli, bl. 52r-56v, kver XII-XIII.  

-6: Samtíningar af ýmsum toga, bl. 57r-60v, kver XIII-XIV.  

-7: Saga af Nitidu frægu, bl. 61r-65v, kver XIV.  

-9: Saga af Göngu Hrólfi, bl. 66r-88v, kver XV-XIX.  

 

 

2.3.1 Uppruni og ferill 

Handritið, sem er í sæmilegu ástandi, tilheyrir safni Jóns Sigurðssonar líkt og JS 36 4to 

og mun því Landsbókasafn hafa eignast það 1879. Af handritinu sjálfu má sjá að undir 

lok 18. aldar hefur það verið í Lögmannshlíð, Eyjafirði þar sem feðgarnir Jón Ólafsson 

og G. Jónsson hafa ritað nöfn sín, og eignað sér handritið, á blöð 51v, 57r og 88v. Þá má 

einnig finna ártölin 1781, 1783, 1784 og 1805 á blöðum 51v og 57r. Jón þessi mun vera 

Jón „gullsmiður“ Ólafsson, bóndi í Lögmannshlíð (f. 1735) og væntanlega sonur hans, 

Gísli Jónsson (1768-1818). Mögulegt er að Jón gullsmiður hafi skrifað handritið sjálfur, 

en hann var að einhverju leyti menntaður eins og starf hans gefur til kynna. Faðir hans 

var bartskeri og bryti á Hólum, svo ekki er ólíklegt að kunnátta til skriftar hafi gengið í 

ættinni. Sonur hans, Gísli, sem einnig hefur párað nafn sitt í handritið varð síðar meir 

„administator og hreppstjóri“ á Breiðumýri, Grenjaðarstaðasókn og því óhugsandi að 

hann hafi ekki kunnað að skrifa. Ef til vill skrifuðu þeir feðgar handritið saman, að 

minnsta kosti er víst að þeir hafa átt það ef ekki skráð. Þá hefur Gísli líka eignað sér 

                                                 
24 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla VI, bls. 242-243.  
25 Sagan er helst þekkt sem Sagan af Mágusi jarli eða undir álíka titli, en hér er hann nefndur Maus.  
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handritið eftir föður sinn, árið 1805, svo það hefur fylgt honum. Það mætti því ætla að 

Jón Sigurðsson hafi þegið handritið að gjöf, eða keypt það, hugsanlega af Kristínu 

Gísladóttur, dóttur Gísla Jónssonar, en hún var gift Dr. Hallgrími Scheving, fræðimanni. 

Því er ferill þessa handrits fremur auðrekjanlegur.26 Textinn er birtur að hluta til í viðauka 

4 á bls. 89. 

 

2.4 Lbs. 228 8vo 

Handritið Lbs. 228 8vo, er lítið vel varðveitt pappírshandrit, skráð 1860 af Páli Pálssyni 

stúdent (1806-1877). Handritið er í áttblöðungsbroti og telur i + 184 + i blöð (178mm x 

117mm), bundið í rautt band. Handritið er varðveitt á handritadeild Landsbókasafns. Páll 

getur þess að handritið sé skráð eftir öðru úr sögusafni dr. Scheving, og á þar við Hallgrím 

Scheving sem einnig virðist hafa komið við sögu í tengslum við JS 625 4to. Handritið 

Lbs. 228 8vo virðist skylt JS 625 4to, en þó ekki samhljóma,  og er líkast til komið út af 

einu af fjölmörgum handritum Hallgríms sem innihéldu námsefni, greinar, stíla fyrir 

skólapilta og brot úr erlendum sögum.27 Í hið minnsta er ljóst að Lbs. 228 8vo er líklegast 

þýðing af frásögn Saxa málspaka í Gesta Danorum á latínu. Því til stuðnings er titill 

sögunnar, en skrifari formáls hefur verið meðvitaður um uppruna hennar hjá Saxa: „Þáttur 

um ferð Haraldar Gormssonar til Geirrauðargarða eftir sögn Saxa“.   

     Eini munurinn hér og í frásögn Saxa er nafnið Haraldur. Hér virðist sagan hafa færst í 

tíma svo að Haraldur Gormsson hefur tekið stað föður síns. Líklegast mætti útskýra þetta 

einnig með þýðingu úr latínu en vera má að Hallgrímur, eða þá Páll, hafi talið nafnið 

Gormoni hjá Saxa vera eftirnafn fremur en fornafn, eða þá misskilið setninguna á undan 

frásögninni hjá Saxo: „Huic succedit Biorn, itemque post ipsum Haraldus rerum 

assequitur summam. Cuius filio Gormoni inter priscos Danorum duces non infimae laudis 

locum rerum strenue gestarum titulus tribuit“.28 

Handritið samanstendur af 24 kverum (kver I8, II6, III-XXIII8, XXIV10) og inniheldur: 

 

                                                 
26 Sjá t.d. Pál Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, V. bindi, Hið íslenzka bókmenntafélag (Reykjavík: 1952); 

Búendatal Eyjafjarðar og Kirkjubók Grenjaðarstaðasóknar. 
27 Sjá t.d. JS 280 8vo, JS 281 8vo og JS 282 8vo.  
28 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, 8.14.1, Vefur Konungslega Bókasafnsins í Danmörku, http://wayback-

01.kb.dk/wayback/20100504153408/http://www2.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr/8/14/index.htm, sótt af vef 

24/10-2015. Eftir hann [Snio] ríkti Biorn, og þar eftir tók Haraldur sjálfur völd, hvers sonur, Gormur, vann sér 

ekki lofstað líkt og fornir danskir höfðingjar með afrekum [Mín þýðing]. 
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-1: Saga af Huld Tröllkonu enni ríco, bl. 1r-22r.  

- Auð síða, bl. 22v.  

-2: Saga af Samsÿni fagra og Sigurði Goðmundarsÿni, bl. 23r-42r.  

- Auð síða, bl. 42v.  

-3: Saga af Villifer enum frækna og bræðrum hans, bl. 43r-92r.  

- Auð síða, bl. 92v.   

-4: Saga af þeim Hring og Tryggva konúngum, bl. 93r-103r.  

-5: Þáttur um ferð Haraldar Gormssonar til Geirrauðargarða eptir søgn Saxa, bl. 121r-125r.  

- Auðar síður, bl. 125v-128r.   

-6: Þættir af Þorsteini tjaldstæðingi, bl. 129r-132r og  Þáttur af Þorgilsi skarða Gunnlogssyni, bl. 132v-

134v.  

- Auðar síður, bl. 135r- 136v.  

-7: Sagan af Þorsteini Geirnefjufóstra, bl. 137r-160v.   

-8: Sagan af Hrana Egilssÿni sem auknefndur var hringr, bl. 161r-175v.  

-9: Skjöldúnga-saga af þeim Hring og Skildi hørla (aptanvið Saga af Hákoni norræna), bl. 176r-184r.   

- Auð síða, bl. 184v.  

 

2.4.1 Uppruni og ferill  

Vitað er að Páll Pálsson skráði handritið 1860, en um það leyti starfaði hann einnig sem 

bókbindari á Landsbókasafninu. Hann lagfærði margar bækur á bókasafninu sem var 

annars hætt við skemmdum. Ekki er því ólíklegt að  Páll hafi látið þessa uppskrift eftir 

sig til Landsbókasafnsins. Þykir því ekki ástæða til að rekja sögu handritsins frekar. 

Textinn er birtur í viðauka 2 á bls. 80. 

 

2.5 Lbs. 1494 4to  

Lbs. 1494 4to tilheyrir flokki handrita, Lbs. 1491 4to – Lbs. 1510 4to, sem skrifuð voru 

árin 1880-1905, af Magnúsi Jónssyni í Tjaldanesi eftir eldri bók, frá fyrri hluta 19. aldar 

að hans mati.29 Þessi flokkur handrita myndar Fornmannasögur Norðurlanda í tuttugu 

bindum, hvert um sig um það bil 800 bls. Þorkels saga aðalfara er fremst í fjórða bindi, 

sem var skráð árið 1888 eða eins og stendur á titilsíðunni: „Fornmannasögur Norðurlanda, 

fjórða bindi, skrifaðar eptir ymsum ritum árið MDCCCLXXXVIII“ Handritið er geymt á 

                                                 
29 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla VI, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Reykjavík: 

1984), bls. 249.  
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handritadeild Landsbókasafnsins. Á bls. 2-4 má finna formála fyrir þær sögur sem finna 

má í bindinu. Um Þorkels sögu aðalfara segir Magnús í formálanum:  

Þessi saga þykir svo skemmtileg at margir vilja hana eiga; Hefi ég skrifað hana mörgum 

sinnum fyrir ymsa her á Vestrlandi, tvær Þorkélssögur hafa farið á Suðrland, og ein á 

Norðurland. Saga þessi er þannig komin í mínar hendur að Ólafr Guðmundsson30 bóndi í 

Flatey – fyrrum í Bár í Eyrarsveit átti sögubálkar skræðu sem Guðrún ├Jóns┤Odds dóttir 

læknis Hjaltalín – mesta fróðleikskona og bókavinur – hafði fengið vestan frá Sellátrum, frá 

Birget  ├Jóns┤Odds dóttir31 eg held í fyrstu að láni en sem þó ekki var aptr skilað, því að 

eigandinn mun hafa dáið nockru eptir það er bálkurinn kom suður í Flatey, eða á meðan bókin 

var í láninu, fór því aldrei vestur aptr. Þessa bok feck eg at láni hjá Ólafi og skrifaði hana alla 

upp. Í henni var fyrst Þorkélssaga en allmikið fúin og rotin og vantaði aftan og neðan af 

blöðum heilar og hálfar línur, og varð eg því að skapa orð, og málsgreinar, þad alt hefi eg 

hefði eg átt að merkja og gerði þat í fyrstu að nockru en með því að það var svo víða ok nær 

því um alla sögunna hefi eg hætt við það í afskriptum mínum, væri allt slíkt tilfært, yrði talið 

svo at eg væri höfundur sögunnar at miklum hluta, en það er þó ecki að öðru leyti en nu hefi 

eg sagt. Í bók þessari var næst Þorkélssögu säga af hadding harðgreiparfostra, svo af þeim 

fróðum, fróða friðleifssyni og fróða frækna, Helga hundingsbana, haka og Hagbarði, ok fleyri 

er eg hefi getið um í sögusafni mínu. Alldrei hefi eg séð eðr heyrt getið um nockura 

Þorkélssögu aðalfara aðra en þessa, og hefi eg þó mikit spurt eptir henni. Það er því víst að 

hún er mjög fágæt at minnsta kosti á vestrlandi. Það sagði Guðrún mér at hún hefði heyrt séra 

Gísla Ólafsson í Sauðlauksdal32 hefði skrifað bók þessa, en hvort það er satt eða ecki, þá held 

eg at hann hafi gert það á yngri árum sínum, það var ecki þvilik skript á henni að hún væri 

eftir lærðan mann. Alldrei hefi eg heirt getið um rímr af Þorkéli og munu þær ecki hafa verit 

til.33 

Handritið er skráð á margvíslegan pappír, ýmist hvítan, gulan og línustrikaðan pappír með 

svörtu og bláu bleki; bókspjöld eru úr svörtum pappa en brúnt leður prýðir kjölinn. 

„Formannasögur Norðurlanda“ er letrað á kjöl með gyllingu og öðru gullskrauti. Skrift 

Magnúsar er all sérstök og vönduð, virðist vera vönduð kansellískrift undir 

fljótaskrifaráhrifum. Svo virðist sem Magnús hafi látið binda handritið inn stuttu eftir að 

                                                 
30 Þetta mun vera Bárar-Ólafur Guðmundsson (1817-1891), sem var bóndi í Bár og síðar Flatey og Guðrún 

Oddsdóttir (1810-1894), sem var eiginkona Bárar-Ólafs. Hún var dóttir Odds Jónssonar Hjaltalíns landslæknis 

(1783-1840). Guðrún er sögð: „ein menntaðasta kona landsins á sinni tíð“. Sjá Þorstein Jónsson, Eylenda II: 

Æviskrár og saga Flateyjarhrepps, Byggðir og bú ehf. (Reykjavík: 1996), bls. 247-248.  
31 Engar heimildir finnast um Birgit Jónsdóttur á Sellátrum, en það vantar einnig allar manntalsupplýsingar frá 

Sellátrum fyrir 1840. Ein kona að nafni Birgit er skráð á Breiðuvík 1855, en sú var Bjarnadóttir. Er það sú eina 

með þessu nafni á svæðinu ef marka má manntölin. Birgit þessi lést 1887, svo það virðist passa illa við tímann 

sem Magnús skrifar, árið 1888. Þá hafði hann fengið handritið að láni einhverjum árum áður, svo líklegast er 

ekki um sömu konu að ræða.   
32 Það mun vera Gísli Ólafsson (1777-1861) og allt eins líklegt að hér sé rétt til getið um skrifara. Þrír synir hans 

urðu lærðir bókbindarar, sbr. http://notendur.snerpa.is/systaoggaui/gisliolafsson.htm, sótt af vef 23/10-2015.  
33 Lbs. 1494 4to, bls. 2-3.   
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hann lauk við skráningu þess. Kver eru flest svo þétt innbundinn að erfitt er að sjá 

skiptingu þeirra án þess að valda bókinni hnjaski. Kverin virðast þó fremur stór, jafnvel 

allt að 10 blöð í kveri. Þorkels saga aðalfara er hér mjög frábrugðin öðrum textavitnum 

og texti hennar ívið lengri og mun ítarlegri. Rosemary Powers telur að líkast til sé sagan 

skyld þýðingu Schousbølle frá árinu 1752.34 

Magnús notast við blaðsíðumerkingar fremur en blaðtöl sem haldið verður hér til 

hæginda. Handritið inniheldur:   

-1: Þorkels saga aðalfara, bls. 9-222.   

-2: Saga af filipusi fagra, bls. 223-376.  

-3: Sagan af Gríshildi drottningu hinni þolinmóðu, bls. 377-465.  

-4: Sagan af Haka og Hagbarði, bls. 457-554.  

-5: Sagan af Arnljóti Upplendingakappa, bls. 555-644.   

-6: Sagan af Mírmann Riddara, bls. 645-740.   

-7: Sagan af Gesti og Gnatus, bls. 741-800.  

 

2.5.1 Uppruni og ferill  

Magnús Jónsson (1867-1922) var bóndi á Tjaldanesi í Dalasýslu. Hann var einn 

afkastamesti skrifari 19. aldar og eftir hann liggja fjölmörg handrit, mestmegnis afskriftir 

af fornaldar- og riddarasögum, en líka eitthvað af íslendingasögum og öðru sagnaefni. 

Magnús var stórmerkilegur skrifari og mætti heilmargt um hann segja, það gefst þó ekki 

rúm til þess hér að fjalla ítarlega um ævistarf hans nema að litlu leyti.35  

     Í formálanum lýsir Magnús aðferðum sínum við afskriftir, en hann leyfði sér að eiga 

við orðalag textans þar sem hann var illlæsilegur eða hreinlega vantaði. Matthew J. 

Driscoll, sem hefur hvað mest rannsakað starf Magnúsar Jónssonar í Tjaldanesi, segir 

Magnús hafa starfað innan munnlegrar hefðar að einhverju leyti í afskriftum sínum:   

In general, Magnus’s attitude toward the text appears to have been that so long as one didn’t 

tamper with the plot, which he calls “efni” (substance, material), one could do pretty much 

whatever one saw fit with the actual words, which he refers to as “orðfæri” (wording), or 

                                                 
34 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla VI, bls. 250.  
35 Áhugasamir geta þó lesið sér til um þennan merka mann hjá Matthew Driscoll (2012; 2013 og komandi verk 

2016).  
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“búningur” (clothing, attire). Magnus frequently comments in the prefaces that he has felt 

obliged to tidy up (“laga”) the sagas he copies stylistically.36 

 

Eins og Magnús segir hefur hann áður skrifað söguna upp minnst fimm sinnum og jafnvel 

oftar, en óvíst er hvar þau handrit eru niðurkomin eða hvort þau séu hreinlega enn 

varðveitt. Magnús var afkastamikill við skriftir og má ætla að enn séu fjölmörg handrit 

hans í einkaeigu og því ekki í handritaskrám. Handrit frá Magnúsi hafa smám saman verið 

að rata á Landsbókasafnið og eru enn, svo ekki er ólíklegt að einhverstaðar geti fundist 

fleiri eintök Þorkels sögu aðalfara. Til að mynda var Lbs. 4897 8vo, sem einnig 

inniheldur Fornmannasögur Norðurlanda keypt árið 2014.37    

     Magnús þótti einn merkasti fræðimaður á sínum tíma þó hann hefði ekki hlotið 

sérstaka menntun. Því til marks mætti benda á að Landsbókasafnið keypti af honum 

Fornmannasögur Norðurlanda, öll tuttugu bindin (Lbs. 1491 4to – Lbs. 1510 4to) árið 

1909 og borgaði honum fyrir 250 krónur, sem á þeim tíma var mikil upphæð. 

Landsbókasafnið lagði alla jafna 500 krónur árlega í bóka og handritakaup, og má sjá þar 

af hvað handrit Magnúsar hafa þótt verðmæt.38 Árið 1905 kom upp eldur á Tjaldanesi og 

er sagt að þar hafi heilmikið af bókum farist auk þess sem húsin skemmdust, vera má að 

Magnús hafi ákveðið að selja handrit sín sem ekki urðu eldinum að bráð til að fjármagna 

uppbyggingu bæjarins að nýju.39 Textinn er birtur að hluta til í viðauka 5 á bls. 90. 

 

2.6 Lbs. 1506 4to  

Lbs. 1506 4to tilheyrir einnig Fornmannasögum Norðurlanda sem skráð voru árin 1880-

1905, af Magnúsi Jónssyni í Tjaldanesi og er sextánda bindi verksins. Handritið var 

samkvæmt titilsíðu skráð árið 1893. Það er varðveitt á handritadeild Landsbókasafnsins 

og er afrit af fyrra bindi Formannasagna  Magnúsar úr Lbs. 1494 4to, eini munurinn þar 

á er að í Lbs. 1506 4to koma sögurnar í eilítið breyttri röð. Skipting handrits í kver er líkt 

                                                 
36 Driscoll, Matthew J., „The Long and Winding Road: Manuscript Culture in Late Pre-Modern Iceland“, White 

Fields, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, ritstj. Anna Kuismin, The 

Finnish Literature Society (Helsinki: 2013), bls. 60. 
37 Handritavefurinn, handrit.is, http://handrit.is/en/manuscript/view/is/Lbs08-4897, sótt af vef 23/10-2015.  
38 Driscoll, Matthew J., „The Long and Winding Road: Manuscript Culture in Late Pre-Modern Iceland“, White 

Fields, Black Seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century, bls. 60.  
39 Driscoll, Matthew J., „‘Um gildi gamalla bókaʼ: Magnús Jónsson í Tjaldanesi und das Ende der 

Handschriftenkultur in Island“, Text — Reihe — Transmission: Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer 

Erzählprosa 1500-1800, útg.. Jürg Glauser & Anna Katharina Richter, Beiträge zur Nordischen Philologie 

(Basel: 2012), bls. 277.  
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og í Lbs. 1494 4to; kver eru bundin inn svo þétt að ógerlegt væri að athuga skiptingu 

þeirra ítarlega án þess að valda skemmdum. Að þessu sinni er enginn formáli, enda hafði 

Magnús skrifað sögurnar upp áður ásamt formála í Lbs. 1494 4to og hefur væntanlega 

ekki séð ástæðu til þess að endurskrifa þá með. Það er þó athyglisvert að Magnús skuli 

nefna Lbs. 1506 4to sem sextánda bindi, meðan það er í raun auka eintak af fjórða bindi, 

með nýrri efnisskipan. Vitað er að Magnús hafi gert auka eintök af einstökum bindum 

Fornmannasagna sinna, en þá hefur hann yfirleitt skráð það undir sömu tölu:  

Abschriften von elf Bänden lassen sich getrennt von dieser Sammlung finden, drei davon in 

Landsbókasafn, Lbs 1626 4to, 2943 4to and 4940 4to, und (mindestens) neun sind in privatem 

Besitz: Je einen Band, von Magnús jeweils in den Jahren 1880 und 1904 geschrieben, 

besitzen Sigurgeir Steingrímsson von Stofnun Árna Magnússonar in Reykjavik 

und Björn Halldórsson aus Nes í Loðmundarfirði (N-Múl.), und fünf Bände, geschrieben 

zwischen den Jahren 1911und 1914, befinden sich in der Bibliothek des vor einigen Jahren 

verstorbenen Bibliophilen Böðvar Kvaran. Und erst vor einigen Jahren wurde meine 

Aufmerk-samkeit auf eine weitere Handschrift von Magnús gelenkt: Diese wurde 1897 von 

Magnús geschrieben und seiner Tochter Kristín übergeben, in deren Familienbe-sitz sie sich 

seither befindet.40 

Þorkels saga aðalfara er titluð öðruvísi í Lbs. 1506 4to, Þorkels saga Álfkjélssonar 

aðalfara, en texti hennar er að öllu leyti samhljóma fyrri uppskrift Magnúsar. Aðeins 

Þorkels saga aðalfara og Haka saga og Hagbarðs halda staðsetningu sinni í handritinu frá 

Lbs. 1494 4to, aðrar sögur hafa verið færðar til innan handritsins. 

Handritið inniheldur:   

-1: Sagan af Þorkéli Álfkjélssyni aðalfara, bls. 5-218.   

-2: Sagan af Arnljóti Upplendingakappa, bls. 219-308.  

-3: Sagan af Mírmanni Riddara, bls. 309-404.  

-4: Sagan af Haka og Hagbarði, bls. 405-502.   

-5: Sagan af Gríshildi drottningu þolinmóðu, bls. 503-582.  

-6: Sagan af Gesti og Gnatus, bls. 583-644.  

-7: Sagan af Filipusi fagra, bls. 645 – 800.  

 

 

                                                 
40 Driscoll, Matthew J., „‘Um gildi gamalla bókaʼ: Magnús Jónsson í Tjaldanesi und das Ende der 

Handschriftenkultur in Island“, Text — Reihe — Transmission: Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer 

Erzählprosa 1500-1800, bls. 257.  
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2.6.1 Uppruni og ferill  

Líkt og Lbs. 1494 4to er það skráð af Magnúsi Jónssyni í Tjaldanesi og tilheyrir sömu 

ritröð sem Landsbókasafn keypti af Magnúsi árið 1909.41  

 

2.7 Böðvar Kvaran nr. 2 4to 

Á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum liggur samsett skrá yfir íslensk handrit 

í einkaeigu, en Einar Gunnar Pétursson mun hafa tekið skrána saman að mestu. Þar má 

finna tvær skrár yfir handrit í einkaeigu Böðvars Kvaran, afkomenda Guðbrands 

Sturlaugssonar. Þar með eitt handrit með hendi Magnúsar Jónssonar í Tjaldanesi skrifað 

árið 1912, svo ætla má að afkomendur Guðbrands hafi þegið það að gjöf frá þeim 

fjölskylduvini sínum eftir lát Guðbrands árið 1896. Skrárnar lista ekki stærð eða 

blaðsíðutals handrits og ekki hefur gefist kostur á að athuga handritið sérstaklega fyrir 

þessa rannsókn, þó má ætla að stærð þess og samsetning sé svipuð og í fyrri uppskriftum 

Magnúsar Jónssonar í Tjaldanesi. Fyrri skráin er dagsett 12. júní 2008 og telur alls sjö 

handrit, en seinni skráin er ódagsett. Sú skrá er titluð „Söguhandrit í eigu Böðvars 

Kvaran“, en þó eru söguhandrit einnig listuð í fyrri skránni ásamt rímnahandritum. Í 

þessum skrám er 3. bindi Fornmannasagna Norðurlanda talið með, skráð árið 1912 með 

hendi Magnúsar. Þar er efnislýsing með, sem þó er ekki samhljóma 3. bindi 

Fornmannasagna Norðurlanda Magnúsar sem varðveitt er á handritadeild 

Landsbókasafns.  Handritið hefur ekkert safnmark en er kennt við eiganda sinn og er 

annað handritið í skránni og mætti því til hægðarauka nefna það Böðvar Kvaran nr. 2 eða 

einfaldlega BK. Efnislýsingin samkvæmt skránni telur eftirfarandi sögur: 

-1:  Sagan af Natan Persíska   

-2: Sagan af Þorkels Aðalfara  

-3: Sigurðar saga og Snjáfríðar  

-4: Sigurðar saga þögla  

-5: Sagan af Nitídá dróttningu frægu  

-6: Villifers saga hins frækna  

-7: Sagan af Tryggva Karlssyni 

                                                 
41 Sjá nánar í kafla 2.5.1.  
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Uppskrift Magnúsar af Þorkels sögu aðalfara virðist þó ekki vera frábrugðin hans fyrri 

uppskriftum, svo ætla má að hann hafi enn haft eintak af sögunni eftir að hann seldi 

handritasafn sitt til Landsbókasafns.  

 

2.8 Lbs. 3192 4to 

Handritið Lbs. 3192 4to er í fjórblöðungsbroti og telur 675 tölusettar blaðsíður. Handritið 

er varðveitt á Handritadeild Landsbókasafnsins. Bandið er gert úr mógrænum 

pappaspjöldum með svörtu leðri á kili, titillinn „Formannasögur“ er letraður með gyllingu 

á kjölinn. Innan í kápu hefur verið skrifað með blýanti: „með hendi Guðbrands 

Sturlaugssonar í Hvítadal“. Skrift Guðbrands er fremur illæsileg síðfljótaskrift; tengiskrift 

hans er illa aðgreind svo stafform renna saman og fyrir vikið verður rithöndin erfið 

viðureignar. Handritið inniheldur aðeins tvær sögur, hvor um sig með 

sérblaðsíðumerkingu, e.t.v. hefur Guðbrandur ekki ætlað að binda þær saman upphaflega 

en gert það síðar meir.  

Handritið skiptist svo:  

-1: Sagan af Þorkéli Álfkjélssyni aðalfara, bls. 1-224.   

-2: Sagan af Huld drottningu hinni Ríku, bls. 1-450 (bls. 225-675). 

Á eftir Þorkéls sögu Álfkjélssonar aðalfara hefur Guðbrandur skráð nafn sitt ásamt 

ártalinu 1890. Þá hefur hann einnig bætt við eftirfarandi klausu um söguna:  

Þessa sögu má telja með merkilegustu sögum. Hefur Þorkell verið stórvitur maður 

göfuglyndur og hinn mesti fullhugi, þar með hinn hamingjusamasti í hvarvetna svo valla 

munu dæmi finnast til að nokkur maður hafi ratað í slíkar eins mannraunir og ráðið úr þeim 

með slíkum viturleik og skörungsskap. 42 

Uppskrift Guðbrands af Þorkels sögu aðalfara er samhljóma uppskrift Magnúsar 

Jónssonar í Tjaldanesi og virðast þeir hafa deilt forriti hennar sín á millum til að skrifa 

eftir.  

 

 

                                                 
42 Lbs. 3192 4to, bls. 224. 
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2.8.1 Uppruni og ferill  

Handritið er skrifað af Guðbrandi Sturlaugssyni (1821-1897), Hvítadal í Saurbæ árið 

1890. Í Dalamönnum segir um Guðbrand að hann hafi verið “gildur bóndi enda erfði hann 

auð eftir föður sinn [og] fékkst við fræðistörf“.43 Það má leiða líkur að því að hann hafi 

fengið handrit lánað hjá Magnúsi Jónssyni í Tjaldanesi, sveitunga sínum og kunningja og 

afritað þessa Þorkels sögu aðalfara.44 Sögurnar í handritum þeirra eru samhljóma með 

öllu, ekki má sjá að vanti í svo mikið sem eitt orð.   

     Vitað er að handritið var í eigu Kára S. Sólmundarsonar, sem skrifað hefur nafn sitt 

innan á kápu að aftanverðu. Kári Sigurður Sólmundarsson (1877-1960) var fræðimaður í 

Reykjavík og handritasafnari. Hann skrifaði einnig nokkur rímnahandrit með eigin hendi. 

Ekki er vitað með hvaða hætti leið handritins lá frá Guðbrandi til Kára, ekki nein augljós 

tengsl eru þar á milli. En Kári Sólmundarsson hefur verið síðasti einkaeigandi handritsins 

og seldi hann það á Landsbókasafnið þann 21. maí árið 1953.45 

 

2.9 Lbs. 1618 4to  

Handritið Lbs. 1618 4to er í fjórblöðungsbroti og telur 458 blaðsíður. Guðbrandur 

Sturlaugsson skráði handritið og tölusetti blaðsíður og er ekki að sjá að Þorkels saga 

aðalfara skeri sig frá fyrri uppskrift hans, þó fleiri sögur séu hér settar með. Handritið er 

bundið inn í brún pappaspjöld með brúnu leðri á kili og gylltum titli þar sem áletrað er 

„Fornmannasögur“. Eins er með kver hér og í fyrra handriti Guðbrands og handritum 

Magnúsar; handritin hafa verið bundin inn af færum bókbindara stuttu eftir að skrifum 

lauk. Kverin eru í öllum þessum handritum svo þétt innbundin að ekki má sjá skiptingu 

þeirra án þess að taka það í sundur. Guðbrandur hefur hér sett efnislýsingu fremst á fyrstu 

blaðsíðu og bætir þar við að neðan „Sögurnar eru skrifaðar vorið 1892 í Hvítadal af 

Guðbrandi Sturlaugssyni“.  

Blaðsíðumerkingu Guðbrands er hér fylgt eftir og inniheldur handritið: 

-1: Söguþáttur af Þorvarði gamla á Sandanesi, bls. 7-12.   

-2: Þáttur af Jóni bónda og Ástríði, bls. 13-16.  

                                                 
43 Dalamenn: æviskrár, 2. bindi, útg. Jón Guðnason, Prentsmiðjan Leiftur, (Reykjavík: 1961), bls. 454. 
44 Sjá nánar: kafla 2.10. 
45 Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, útg. Lárus H. Blöndal, 2. aukabindi, Félagsprentsmiðjan H.F. 

(Reykjavík: 1959), bls. 56.  
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-3: Sagan af Flóres og Leó, bls. 17-108.  

-4: Sagan af Þorkéli aðalfara, bls. 109-306.  

-5: Sagan af Agnari konúngi Hróarssyni, bls. 307-384.  

-6: Lítil Frásaga eptir Jón Þorláksson Látinn, bls. 385-386.  

-7: Sagan af Herrauði og Bósa, bls. 387-432.  

-8: Sagan af Flóresi kóngi og sonum hans, bls. 432-457.  

-9: Ættartala frá Ermenrek kóngi til „Guðbrands sem þetta hefur skrifað að gamni sínu“46, bls. 458.  

 

Guðbrandur hefur þó ekki skráð ættartölurnar sérstaklega í efnisyfirlitið að framan. Þá 

hefur Guðbrandur aftur breytt orðalagi klausunnar til útskýringar Þorkels sögu aðalfara, 

aftan við söguna á bls. 306, og bætir þar við smávegis svo nú er hún svohljóðandi:  

Þessa sögu má telja með merkilegustu sögum, hefur Þorkell verið stórvitur maður, 

göfuglindur og hin mesta hetja og hinn hamingjusamasti í hvarvetna sva valla munu dæmi 

finnast til að nokkur maður í fornsögum hafi ratað í aðrar eins mann raunir og ráðið úr þeim 

með slíkum vitur leik og skörungs skap. Til Þorkels geta þeir menn sem nú lifa talið ætt sína 

á ymsa vegu sva valla vanti í liður. Guðbrandur Sturlaugsson.  

Á undan klausunni skrifar Guðbrandur svo: „Skrifað á Hvítadal 1891“. Af því má sjá að 

hann hefur byrjað verkið 1891, ári eftir að hann lauk við skriftir Lbs. 3192 4to, og hefur 

lokið því verki um vorið árið eftir.  

 

2.9.1 Uppruni og ferill  

Handritið er, líkt og Lbs. 3192 4to, skrifað af Guðbrandi Sturlaugssyni á Hvítadal í 

Dalasýslu. Hann mun hafa lokið við að skrá það árið 1892 samkvæmt efnisyfirliti hans. 

Engar heimildir eru til um það hvert handritið fór eftir lát Guðbrands, en hann virðist hafa 

skrifað og ætlað handritið sjálfum sér; ættartölurnar gefa það sterklega í skyn. 

Landsbókasafnið keypti handritið árið 1911, af Jóni „söðlasmið“ Jóhannssyni (1879-

1955).47 Ekki er vitað með vissu hvernig Jón hefur eignast handritið, en hann var einnig 

Dalamaður, og því allt eins líklegt að hann hafi fengið handritið hjá Guðbrandi sjálfum 

eða frá börnum hans. 

 

                                                 
46 Lbs. 1618 4to, bls. 458.  
47 Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins, 1. bindi, útg. Páll Eggert Ólason, Prentsmiðjan Gutenberg 

(Reykjavík: 1918), bls. 564. 
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2.10 SÁM 46  

Handritið SÁM 46 er handrit í fjórblöðungsbroti, sem varðveitt er á Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum í Reykjavík.  Framan við handritið liggur eftirfarandi 

bréf:  

Hér með afhendi ég Stofnun Árna Magnússonar í Reykjavík handrit eftir Guðbrand 

Sturlaugsson, sem hann lauk við árið 1894. Í handritinu er rituð sagan af Huld drottningu 

(541 bls.) og sagan af Þorkjeli Álfkjelssyni. Handrit þetta barst til okkar í Uppsölum sem 

gjöf seint á 60-árunum. Með því að það á heima á Íslandi gefum við hjónin það feigins 

hendi stofnuninni. Reykjavík 19. okt. 1981. Ingegerd Fries, Sigurd Fries, prófessor, Umeå 

universitet.48  

Handritið er eins og bréfið segir ritað árið 1894 af Guðbrandi Sturlaugssyni í Hvítadal. 

Það er vel varðveitt, ritað á fínan, þykkan pappír og er að því leyti frábrugðið 

áðurnefndum handritum hans. Handritið hefur þó verið bundið inn hjá lærðum bókbindara 

stuttu eftir ritun, eins og önnur handrit Magnúsar og Guðbrands. Þau er svo laglega bundin 

inn að ógerlegt er að athuga skiptingu kvera án þess að valda handritinu einhverju hnjaski, 

en í fljótu bragði virðast kverin samanstanda af 4 eða 8 blöðum að meðaltali, en það mætti 

þó athuga betur við tækifæri. Spássíur eru hér greinilega markaðar með blýanti og sjást 

merkingarnar enn. Tvö bleik blö- (ef til vill upphaflega rauð en nú upplituð) eru framan 

og aftan við sem saurblöð, en kápuna sjálfa vantar sem og kjölinn.  

     Samkvæmt blaðsíðumerkingu handritsins lýkur Huldar sögu á bls. 541 þar sem 

Guðbrandur Sturlaugsson hefur ritað nafn sitt aftan við og ártalið 1893. Aftari hluti 

blaðsíðunnar er auður, sem og næsta heilsíða eftir á. Skrifari virðist ruglast á 

blaðsíðumerkingum þó nokkuð, til dæmis á eftir bls. 418 er merkt bls. 319 en 420 á 

bakhlið, þar á eftir koma bls. 421 og 422 en því næst 223. Því virðist víða vera ruglingur 

í hundraðstölum blaðsíðumerkinga. Þá er einnig athugunarvert að upphaf Þorkels sögu 

aðalfara skuli vera merkt inn á bls. 411, þegar Huldar saga endar á bls. 541. Sami 

talnaruglingur á sér einnig stað á bls. 426-427 sem eru merktar 226-227. Þorkels sögu 

aðalfara lýkur á bls. 579 þar sem Guðbrandur hefur aftur sett nafn sitt og ártalið 1894. 

Hugsanlega eru þetta mistök skrifara sem slæðst hafa inn þegar blaðsíðumerkingar voru 

gerðar eftir á, en útskýrir þó engan veginn hví Huldar saga endar á bls. 541 en Þorkels 

saga aðalfara er merkt á bls. 411 og áfram. Annað hvort eru þetta stórfelld og hrapaleg 

                                                 
48 SÁM 46, bls. i.  
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mistök skrifarans, eða það sem líklegra þykir, að Guðbrandur ætlaði sér upphaflega að 

binda Þorkels sögu aðalfara aftan við annað handrit en síðar ákveðið að binda hana saman 

við Huldar sögu í staðinn eða þá að hann hefur óvart bundið þær saman. Á bls. 580 er 

kunnuleg klausa með athyglisverðri nýrri viðbót eftir Guðbrand um Þorkels sögu 

aðalfara:  

Þessa sögu má telja með merkiligustu sögum, hefur Þorkell verið stórvitur maður göfuglindur 

og hin mesta hetja. Hinn hamingjusamasti i hvarvetna, svo valla muna dæmi til finnast að 

nokkur maður í fornum sögum hafi ratað í aðrar eins [mann] raunir og ráðið úr þeim með 

slíkum viturleik og skörungsskap. Til Þorkels geta þeir menn sem nú lifa talið ætt sína á ymsa 

vega sva valla vanti í liður. Þo er þessi saga ein sú elsta af öllum norrænum sögum sem menn 

hafa nu undir höndum og jafnvel ellri enn Huldar saga og er hún ærið gömul. Mun hun óvíða 

vera til, nema lítið brot af henni hjá Saxa og ber því ei saman við þessa sögu er Þorkéll látin 

hafa farið þá á fund Útgarða Loka og látin rata þar í miklar mann raunir, áður hann kjæmi úr 

þeirri ferð, er þar gétið um bísn er fjarri eru öllum sanni.49  

Handritið er blaðsíðumerkt eins og önnur handrit Guðbrands og verður tölusetningu hans 

haldið hér, en handritið inniheldur:  

-1: Huldar sagu drottningar, bls. 1–541.  

- Auð síða, bls. 542.  

-2: Þorkels sagu aðalfara, bls. 411-580.  

-3: Viðbót Guðbrands um Þorkels sögu aðalfara, bls. 580.   

 

2.10.1 Uppruni og ferill  

Guðbrandur Sturlaugsson mun hafa skráð handritið árið 1894 og rúmum sextíu árum síðar 

er það komið til Uppsala í Svíþjóð. Guðbrandur Sturlaugsson varð barnmargur og fluttist 

meiri hluti afkomenda hans til Vesturheims, eða alls sex af níu börnum hans. Þá fluttist 

ein dóttir hans til Noregs.50 Það verður að teljast nokkuð sérstakt hve mörg börn hans fóru 

utan, sérlega miðað við að fjölskyldan var vel efnuð, en flestir sem fluttu utan landssteina 

komu úr snauðum alþýðufjölskyldum.51  Á gamals aldri átti Guðbrandur svo laundóttur 

með Ólínu Andrésdóttur skáldkonu, þá er hann var 60 ára en hún 22 ára. Saman áttu þau 

                                                 
49 SÁM 46, bl. 357v (bls. 580).  
50 Dalamenn: æviskrár, 2. bindi, bls. 454. 
51 Sjá t.d. Guðjón Arngrímsson, Nýja Ísland: Örlagasaga vesturfaranna í máli og myndum, Mál og menning 

(Reykjavík: 1997) og Helga Skúla Kjartansson og Steinþór Heiðarsson, Framtíð handan hafs: Vesturfarir á 

Íslandi 1870-1914, Háskólaútgáfan (Reykjavík: 2003).  
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dótturina Ástríði, og bjuggu þær mægður með Guðbrandi. Guðbrandi virðist hafa legið á 

hjarta að vera náinn dóttur sinni og skrifaði og eignaði henni mörg handrit.52  Hann hefur 

viðurkennt hana sem dóttur sína því í manntalinu frá 1890 er hún sögð vera 9 ára, 

„hórgetin dóttir bónda“.53 Ef til vill var það Guðbrandi svo mikilvægt að gera vel við 

Ástríði þar sem hann „missti“ hin börnin frá sér.  

     Svo virðist sem Ástríður hafi haft handritið SÁM 46 til eignar, skömmu eftir andlát 

hennar, árið 1951, keypti Gun Nilsson (1920-2013), prófessor í sænsku,  þrjú handrit með 

hendi Guðbrands Sturlaugssonar á Hvítadal. Eitt þeirra gaf hún hjónunum Sigurd og 

Ingegerd Fries, prófessorum við Umeå háskólann, annað gaf hún Valter Wildmar, 

prófessor við Uppsala háskólann og því þriðja hélt hún fyrir sjálfa sig. Í því þriðja er 

innlegg þar sem kemur fram að hún hafi eignast handritið „genom Sigurður Nordals 

förmedling“. Vitað er að Sigurður Nordal þekkti bæði Ólínu Andrésdóttur og 

tvíburasystur hennar Herdísi Andrésdóttur og mætti því ætla að hann hafi líka þekkt til 

Ástríðar. Svo virðist sem hann hafi eignast handritið skömmu eftir að Ástríður lést og selt 

það Nilsson.54   

     Eins og komið hefur fram, þá gáfu Fries hjónin handritið til Stofnunnar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum í Reykjavík árið 1981, þar sem það fékk safnmarkið 

SÁM 46. Erfingjar Valter Wildmarks gáfu einnig handrit hans til stofnunarinnar árið 2003 

og fékk það safnmarkið SÁM 73. Gun Nilsson gaf handrit sitt það sama ár á Institutinen 

för nordiska språk í Uppsala-háskóla árið 1986, en árið 2003 var það sent áfram á Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenkum fræðum í Reykjavík.55 Þar fékk handritið safnmarkið SÁM 

74.   

 

2.11 Samstarf Magnúsar og Guðbrands 

Sveitungarnir Magnús Jónsson og Guðbrandur Sturlaugsson virðast hafa átt gott og 

farsælt samband sín á millum, en þeir bjuggu nálægt hvor öðrum, og höfðu báðir 

gífurlegan áhuga á sögum og sagnaritun.  Magnús nefnir Guðbrand títt í formálum sínum, 

                                                 
52 Driscoll, Matthew J., „Pleasure and pastime: the manuscripts of Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal“, 

Mirrors of virtue: Manuscript and print in late pre-modern Iceland, ritstj. Matthew. J Driscoll og Margrét 

Eggertsdóttir, óbirt en áætluð útgáfa 2016. 
53 Manntalið 1890, „Hvítidalur“, vefur Þjóðskajalsafns Íslands, 

http://www.manntal.is/leit/Hvítidalur/1890/1/1890, sótt af vef 2/11-2015.  
54 Driscoll, Matthew J., „Pleasure and pastime: the manuscripts of Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal“, 

Mirrors of virtue: Manuscript and print in late pre-modern Iceland.  
55 Ibid. 
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eins og Matthrew Driscoll nefnir í grein sinni um Magnús: „In ständigem Kontakt stand 

Magnús z.B. mit Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal (1820-97), der in 21 Vorworten 

genannt wird. Hvítidalur liegt nicht weit von Tjaldanes, nur etwa acht Kilometer 

entfernt“.56 Iðulega nefnir Magnús að Guðbrandur eigi, eða hafi útvegað, forrit sem þeir 

hafi svo skráð eftir hvor um sig, en vitað er að Magnús lét Guðbrandi einnig í té sögur til 

afskriftar.   

     Elsta handrit sem varðveitt eru með rithönd Guðbrands er frá 1869, og því virðist hann 

hafa tekið til við skriftirnar fremur seint á ævinni. Hugsanlegt er að hann hafi byrjað að 

skrá handrit eftir að hafa komist í kynni við Magnús, en Magnús flutti á Tjaldanes árið 

1867. Þeir munu hafa látið texta og handrit flakka sín á millum og veitt hver öðrum 

upplýsingar. Hins vegar virðast þeir ekki alltaf deila með sér upplýsingum þótt þeir deili 

með sér textum. Í afskrift þeirra af Agnars sögu má finna til slíkt dæmi, en þar segir 

Guðbrandur í formála: „sögu þessa gjördi eg eptir rimunum sem kvednar vóru af Árna 

Bödvarssyni all óljósar og fljótt farid yfir efnid, er því valla von ad hún sé efnis meiri eda 

ord fleyri enn hún kémur hér fyrir sjónir manna, en söguna sjálfa vissi eg hvergi til vera“. 

Það virðist þó ljóst að Guðbrandur hefur ekki deilt þessum upplýsingum með Magnúsi, 

því þegar Magnús gerir formála að sögunni virðist hann ekki vita að Guðbrandur hafi sett 

hana saman: „Saga af Agnari Hróarssyni er óvíða til ek hefi aðeins sét eina hjá Guðbrandi 

á Hvítadal; Agnars rímr eru alkunnar, og er sagan víst gömul. Þat er alllíklegt at sagan sé 

saman sett eptir rímunum, og því ecki gömul“.57  

     Ekki hafa þeir félagar þó alltaf verið sammála í einu og öllu, til að mynda finnst 

skemmtilegt dæmi um ósætti þeirra á millum í formálum og eftirmálum þeirra við Huldar 

sögu sem Magnús afritaði eftir handriti Guðbrands.58 Í Lbs. 4691 4to, sem er afskrift 

Magnúsar af Huldar sögu, væntanlega skrifuð eftir 1890, segir hann þar í formála sínum:  

Mörgum árum síðar, sagðist Guðbrandr á Hvítadal hafa fengit ór norðrlandi þar sem vantaði 

í Huldarsögu, mik minnir frá Skagaströnd, en ek efast um at þat muni rétt vera, en hvort sem 

                                                 
56 Driscoll, Matthew J., „‘Um gildi gamalla bókaʼ: Magnús Jónsson í Tjaldanesi und das Ende der 

Handschriftenkultur in Island“, Text — Reihe — Transmission: Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer 

Erzählprosa 1500-1800, bls. 267. 
57 Driscoll, Matthew J., „Pleasure and pastime: the manuscripts of Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal“, 

Mirrors of virtue: Manuscript and print in late pre-modern Iceland.  
58 Driscoll, Matthew J., „‘Um gildi gamalla bókaʼ: Magnús Jónsson í Tjaldanesi und das Ende der 

Handschriftenkultur in Island“, Text — Reihe — Transmission: Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer 

Erzählprosa 1500-1800, bls. 268.  
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um þat er, þá var auðsét at þat var samsett á seinni tímum, ok ef til vill af Guðbrandi sjálfum, 

þó at hann vildi ecki viðurkenna þat við mik.59 

Þá er til samanburðar varðveitt klausa í Lbs. 3192 4to, skráð 1890 af Guðbrandi, þar sem 

hann segir um Huldar sögu:  

Sögu þessa hefi jeg feingid í brotum úr ymsum stödum um þad yfir 20 ár frá því ég fjekk 

fyrsta hluta hennar þangad til jeg fjekk þann sidasta nordan ur landi, vóru þaug blöð allgömul 

og íll af lestrar ætla jeg að þaug hafi verid ritud eigi sidar en á 16du öld. Svo þeir sem halda 

ad jeg hafi sjálfur gért endir sögunnar eru ekki sannfródir, því betra er ad vita rétt en hyggja 

rángt.60  

Þar með er auðséð að þó þeir hafi unnið náið saman og skipst á sögum er ekki alls víst að 

þeir hafi haft sömu skoðanir og hugmyndir um sögurnar. Þrátt fyrir að Guðbrandur telji 

Þorkels sögu Álfkjélssonar aðalfara með elstu sögum61, er ekki svo víst að Magnús hafi 

deilt þeirri skoðun. Í raun er athugunarvert að Magnús, sem iðullega leggur eitthvað mat 

á aldur og sannleiksgildi sagna í formálum sínum, minnist ekki einu orði á hugsanlegan 

aldur eða gildi sögunnar. Hann nefnir aðeins að hún þyki skemmtileg og fágæt.62 

     Guðbrandur leggur oft og iðulega mat á sannleiksgildi og aldur þeirra sagna sem hann 

skráir og þar virðist hann heldur hallur undir fornaldarsögur sem hann telur oftast nær 

sannar og réttar, stöku Íslendingasögur og þætti segir hann helberar lygar og eins með 

riddarasögurnar.63 Aðal mælistika hans á sannleiksgildi var líklegast hvort mennirnir sem 

sögurnar fjölluðu um hefðu verið sögulegir eða ekki64, sem útskýrir viðbót hans um 

Þorkel í ættartölum núlifandi manna. Þá er Guðbrandur einnig sagður erfiður í umgengni 

og fastur fyrir í skoðunum sínum, en svo ritar Þorsteinn Matthíasson í pistlinum „Frá rót 

Rauðseyinga“ í Lesbók Morgunblaðsins þann 16. nóvember 1969: „Í ýmsum háttum var 

hann ekki talinn við alþýðuskap og einráður um flest það er honum þótti máli skipta ... 

Guðbrandur [var] talinn ófús að fella sig við annarra skoðanir, væru þær andstæðar hans 

eigin“.65 Þar með virðist ekki vera hægt að treysta áliti Guðbrands að fullu um aldur 

                                                 
59 Driscoll, Matthew J., „‘Um gildi gamalla bókaʼ: Magnús Jónsson í Tjaldanesi und das Ende der 

Handschriftenkultur in Island“, Text — Reihe — Transmission: Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer 

Erzählprosa 1500-1800, bls. 268.  
60 Lbs. 3192 4to, bls. 450.  
61 Sjá klausu Guðbrands í SÁM 46, kafla 2.9.  
62 Sjá formála Magnúsar í Lbs. 1494 4to, kafla 2.5.  
63 Driscoll, Matthew J., „Pleasure and pastime: the manuscripts of Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal“, 

Mirrors of virtue: Manuscript and print in late pre-modern Iceland.  
64 Ibid.  
65 Þorsteinn Matthíasson, „Frá rót Rauðseyinga“, Lesbók Morgunblaðsins, 16. nóvember 1969 og Driscoll, 

Matthew J., „Pleasure and pastime: the manuscripts of Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal“, Mirrors of virtue: 

Manuscript and print in late pre-modern Iceland. 
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Þorkels sögu aðalfara, sér í lagi þar sem Magnús, sem almennt var fræðilegri í vinnulagi 

sínu, segir ekkert þar til um nema að hann hafi fengið söguna úr handriti sem líklegast sé 

skráð um aldamótin 1800 eða þar í kring – eins  og hann nefnir í formála Lbs. 1494 4to.  

 

2.12 Dreifing handrita eftir landshlutum 

Greinilegt er að um helming handrita mætti setja saman í einn flokk; það er öll handritin 

sem Guðbrandur Sturlaugsson og Magnús Jónsson í Tjaldanesi skrifuðu sín á milli. 

Líklegast veldur þeim fjölda sú skoðun sem Guðbrandur, og ef til vill Magnús líka, höfðu 

á Þorkels sögu aðalfara og aldri hennar. Sagan virðist hafa verið þeim mikilvæg, sökum 

þess hve oft þeir skráðu hana og jafnframt vinsæl á 19. öld fyrst Magnús kveðst hafa 

skrifað hana oft fyrir aðra. Þeir hafa viljað varðveita hana sem best þeir gátu. Samtals eru 

það sex handrit, sem hafa verið skrifuð upp eftir sameiginlegu forriti sem þeir deildu með 

sér. Svo virðist sem þeir hafi átt í mjög góðu sambandi svo ekki þarf að undra að tveir 

fræðimenn í sömu sveit deili með sér handritum og gögnum. Vitað er að Sturlaugur 

Guðbrandsson, sonur Guðbrands bjó á Tjaldanesi árið 1877-1878, samtímis Magnúsi 

Jónssyni.66   

     Í þessum flokki er áberandi sérstök gerð Þorkels sögu aðalfara (C-gerð: Álfkjélssonar) 

sem er mjög svo frábrugðin öllum öðrum textavitnum sögunnar og nær óþekkjanleg sem 

frásögn skyld þeirri er Saxi málspaki hafði eftir. Þennan flokk handrita mætti með réttu 

kalla Dalasýslu-hóp, þó vísbendingar séu reyndar um að forrit þeirra félaga gæti hafa 

komið frá Sellátrum vestra, Vestur-Barðastrandasýslu.   

     Annað áberandi mynstur mynda textavitni A-gerðar, þ.e. Lbs. 228 8vo, JS 625 4to og 

JS 36 4to. En þau virðast öll eiga uppruna sinn á, eða mega rekja til tengsla á, Norð-

Austurlandi auk þess sem þau kenna titil sinn við Gorm gamla fremur en Þorkel, að 

undanskildu JS 36 4to þar sem titil vantar. A-gerð fer saman við frásögn Saxa málspaka 

í Gesta Danorum frá 12. öld og virðast vera þýðingar úr dönsku, þó JS 36 4to gæti reyndar 

verið tilkomin úr latínu. Þar af er sú gerð sögunnar nefnd A-gerð.  

     Aðeins eitt handrit, BM Add. MS 4867, ber B-gerðinni vitni í íslenskum heimildum. 

B-gerð sögunnar ber með sér ýmis sérkenni sem ekki finnast í öðrum textavitnum en 

stendur nær A-gerðinni sé miðað við C-gerð. B-gerð hefur vitanlega verið í 

                                                 
66 Dalamenn: æviskrár, 2. bindi, útg. Jón Guðnason, bls 375.  
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Gullbringusýslu þegar Joseph Banks fékk textavitni hennar, en hugsanlega á hún rætur að 

rekja til Svarfaðardals. Ef til vill er hluti B-gerðar skyldur þýðingu Saxa málspaka úr 

dönsku, en annað virðist komið úr eldra forriti gegnum munnlegar heimildir. Hugsanlega 

hefur skrifarinn þekkt Gorms sögu gamla í einhverju formi og ákveðið að auka við 

frásögn Saxa þar sem honum þótti vanta eða jafnvel blandað saman við aðrar sögur innan 

hefðarinnar til að fá fyllri og heilstæðari frásögn.  

 

2.11.1 Kort 

Mögulegt er að draga upp eftirfarandi kort af dreifingu Gorms sögu gamla (Þorkels 

sögu aðalfara) á Íslandi:  
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3. Tengsl handrita 

Beinast liggur við að tala um þrjár gerðir Gorms sögu gamla eða Þorkels sögu aðalfara. 

Þá skipar frásögn Saxa málspaka og þýdd íslensk textavitni A-gerðina. Í raun mætti þó 

telja hvert textavitni A-gerðar sem einstaka gerð því ekkert þeirra hefur nákvæmlega sama 

orðalag. Til hægðarauka eru þessi textavitni hér þó flokkuð sem A-gerð sögunnar að því 

leyti að þau fylgja öll frásögn Saxa málspaka án þess að bæta við efnisatriðum eða móta 

söguna á nokkurn hátt. Textavitni A-gerðarinnar endurspegla elstu textaheimild 

frásagnarinnar og tilheyra þar með miðaldagerð sögunnar, án allra viðauka. Sagnagerð 

þeirra er sú sama hvað varðar sagnafléttuna. JS 36 4to er að þessu leyti undantekning því 

þar hefur efni verið endurraðað, þ.e. fyrri hluta sögunnar vantar og gripið inn í hana þar 

sem Þorkell hefur tekið kristna trú og um heimkomu hans síðan til Danmerkur. Þó fylgir 

JS 36 4to Saxa málspaka, þó búið sé að stýfa frásögnina og gripið beint inn í aðalefni 

hennar, kristnun Þorkels. A-gerð í þeirri merkingu táknar því enn fremur elstu gerð 

sögunnar, íslenska heimild sem er sambærileg Saxa málspaka og þaðan fengin án þess að 

einhverskonar samblöndun við annað efni eða viðaukum sé skeytt inn í fléttuna líkt og 

raunin er með B- og C-gerð Gorms sögu gamla og Þorkels sögu aðalfara.  

     Handrit sagnanna bera það ekki með sér að vera tengd með beinum hætti, textavitni 

A-gerðar eru sjálfstæðar þýðingar á texta Saxa málspaka en ekki skrifuð upp eftir hvort 

eftir öðru. Lítil sem engin rittengl virðast vera milli þeirra og annarra sagna. Það sama 

gildir um B-gerð, hlutar hennar eru einnig tilkomnir úr sjálfstæðri þýðingu úr dönsku en 

með innskotum sem bæta við efni úr Þórsdrápu og hugsanlega öðrum sögnum innan 

sömu sagnahefðar. Öll textavitni C-gerðar eru þó nátengd, enda skrifuð upp eftir sama 

handriti eða handritaflokki.   

 

3.1 Handrit A-gerðar  

Gorms saga gamla, eða Þorkels saga aðalfara eftir því hvernig menn kjósa að kalla 

textann, kemur fyrir í riti Saxa málspaka Gesta Danorum sem skráð var snemma á 12. 

öld. Þar sem öll íslensk textavitni eru óneitanlega yngri og alls óvíst hve gamlar rætur þau 

eiga sér hérlendis, er réttast að frásögn Saxa málspaka sé kölluð A-gerð sögunnar. A-

gerðin geymir söguna eins og hún birtist í elstu ritheimildum, en þarf ekki nauðsynlega 

að vera elsta gerð hans, þó líklegt sé. Á Íslandi eru þrjú handrit sem innihalda A-gerð 

sögunnar. Þau eiga það öll sameiginlegt að geyma þýðingar á frásögn Saxa, ýmist úr 
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dönsku eða latínu. Þessi textavitni bera fremur vitnisburð um lærdóm og menntir 

skrifaranna en fornfræðaáhuga þótt það fari vissulega saman í einhverjum tilvikum. 

Handritin JS 36 4to og JS 625 4to geyma þýðingar á frásögn Saxa málspaka um Gorm og 

Þorkel úr dönsku að því er virðist, en Lbs. 228 8vo er þýðing úr latínu. JS 625 4to og Lbs. 

228 8vo fylgja frásögninni frá upphafi til enda, en JS 36 4to er mikið stytt. Í JS 36 4to er 

Þorkell kristinn í upphafi frásagnarinnar svo efnisröð sögunnar er eitthvað breytt þar, auk 

þess sem þar er aðeins sagt frá seinni ferð Þorkels. Því mætti ætla að JS 36 4to sé 

endursögn á eða útdráttur úr danskri þýðingu Saxa málspaka fremur en eiginleg þýðing á 

dönsku útgáfunni. Að öðru leyti er lítill sem enginn munur á efniviði sagnanna í 

textavitnum A-gerðar.  

 

3.2 Handrit B-gerðar 

BM Add. MS 4867 fylgir A-gerð náið, helstu viðaukar sem þar er að finna eru manna- og 

staðarnöfn sem ekki koma fyrir í A-gerðunum. BM Add. MS 4867 er eina textavitni B-

gerðar en líkast til er frásögnin þar samsett eftir tveimur aðskildum forritum, eða tveimur 

óháðum þýðingum. Stafsetning og notkun styttinga í handritinu breytist í þeim miðköflum 

sem innihalda innskot og virðist því endurspegla ólík forrit. Þá er einnig meira um 

lýsingar og innskot sem bera keim af munnlegri hefð67, sbr. „Nu er þar til Mäls ad taka“ 

í upphafi 6. kafla. Fyrstu tveir kaflar sögunnar og sá síðasti eru nokkuð samhljóma A-

gerð en þó ekki skrifaðir eftir íslenskum textavitnum A-gerðar sem varðveitt eru. 

Áberandi skil verða við upphaf þriðja kafla og aftur við lok þess sjötta, þeir kaflar sem á 

milli koma geyma mikið af innskotum og viðbótum smáatriða, svo sem nöfnin Grijmur 

og Wøttur, málshætti, tilvísanir í Þórsdrápu eða aðrar goðsagnir og innskot um Clemens 

páfa og Karlamagnús keisara. Innskotin eru þó ekki þess eðlis að efniviður sögunnar taki 

miklum breytingum, heldur virðast þjóna þeim tilgangi að bæta frásögnina. Líkast til eru 

þessi innskot viðbót skrifara handritsins, eða forritsins, og bera með sér vott um lærdóm 

hans og vilja til að gera sögunna fyllri þar sem hægt er. B-gerð virðist því vera miklu 

lærðari frásögn en A-gerð, ef svo má að orði komast.   

 

                                                 
67 Sjá t.d. Gísla Sigurðsson, Leiftur af horfinni öld: Hvað er merkilegt við íslenskar fornbókmenntir?, Mál og 

menning (Reykjavík: 2013), bls. 36-41 og Jesse L. Byock, „Íslendingasögur og kenningar um formgerð frásagna: 

Munnleg hefð og bóksögur í ljósi samfélagsgerðar“, Tímarit Máls og menningar, árg. 51, tbl. 9, 1990, bls. 34-36.  
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3.3 Handrit C-gerðar 

C-gerð sögurnnar ber titilinn Þorkels saga aðalfara, í fáeinum tilvikum er föðurnafn hans 

einnig tilgreint í sögunni. C-gerð er stóraukin og mjög frábrugðin frásögn Saxa – hún ber 

með sér að vera ritverk manns sem vildi laga söguna, gefa persónum hennar meira rými 

og fylla upp í þar sem samhengi vantaði. Í textavitnum A- og B-gerðar er sagan ekki löng 

og telur 1-6 blöð, meðan í textavitnum C-gerðar er sagan ávallt yfir 100 blöð (200 bls.). Í 

grein sinni „Saxo in Iceland“, rakti Rosemary Powers söguþráð C-gerðar svo:  

Þorkell is an aristocrat who goes on a quest for his missing uncles. On the way he acquires 

his foster-brother, Gormur, who remains throughout the saga in a subordinate position to the 

main hero, Þorkell. He is called Gormur inn gamli in Icelandic sources from the 1695 

retelling onwards, but he is not named this in the saga from Birget's book, nor is he envisaged 

as old in the saga. Þorkell has been given a magic weapon by his father at the start of the 

voyage, a weapon that seems to be derived from a combination of the magic weapon in 

Sturlaugs saga starfsama and the magic arrows in Örvar-Odds saga.  This stands them in good 

stead as they make their voyage north, undergoing perils in storms and in the various 

otherwordly kingdoms that they visit. More foster-brothers are acquired on the way. Finally 

they arrive at their destination. They are ferried across the river dividing this country from 

other lands by a ferryman who bears a close resemblance to the ferryman in the earlier Sagan 

af Gorm kónginum gamla. This may have been known to the author of the saga in Birget's 

book. Geirröður is not mentioned at all in this saga, but the villain is instead a King Svartur 

of Dumbshaf. Guðmundur is the name of a henchman of his, and not an independent king as 

in Saxo and in the earlier saga. Svartur has two daughters, who are most probably based on 

the two daughters of Geirröður mentioned in the Snorra Edda and in the seventeenth-century 

saga. They are priestesses and are slain along with Svartur, Guðmundur and various other 

villains. The uncles are rescued and the heroes return home. No mention is made of the 

second voyage of Þorkell to Útgarðaloki, nor does the saga contain any material related to 

the popular medieval Þorsteins þáttr bœjarmagns, which contains a lengthy episode related 

to Saxo's story of the journey to Guðmundur and Geirröður.68 

Af þessu má sjá að C-gerð er nánast óþekkjanleg sem sama saga og varla unnt að gera 

samanburð við fyrri gerðir hennar, sökum þess að frásagnagerð hefur breyst til muna þótt 

einhver minni fyrri gerðanna haldi sér. Þó sést af nafni hetjunnar Þorkels og fóstbróður 

hans Gorms, og ferðum þeirra, að sagan er komin til af sama grunni og fyrri gerðir, en 

hefur verið blandað saman við hinar og þessar sagnir og ævintýri. Hugsanlega í munnlegri 

geymd, áður en forrit Magnúsar Jónssonar í Tjaldanesi var skráð en þó telur Rosemary 

                                                 
68 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla VI, 1984, bls. 251.  
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Powers fremur að það sé höfundarverk skrifara þess. Þar á ofan hefur forritið ekki 

varðveist og Magnús viðurkennt í formála sínum að hafa átt við orðalag sögunnar og 

breytt lítillega. Svo allt eins má ætla að Magnús beri ábyrgð á einhverjum þeim 

breytingum á efniviði sögunnar, en rannsóknir á verklagi Magnúsar sýna að hann hefur 

oftar átt við orðalag og samhengi fremur en efnisatriðin sjálf.69  

 

3.4 Stemma Codicum 

Eftirfarandi ættartré handrita (lat. stemma codicum) sýnir tengsl handrita Gorms sögu 

gamla og Þorkels sögu aðalfara. Hugsanlega mætti draga upp tengsl C-gerðar á fleiri en 

eina vegu þar sem handrit streymdu í sífellu á millum Magnúsar Jónssonar í Tjaldanesi 

og Guðbrands Sturlaugssonar á Hvítadal. Hér er þó farið eftir formála Magnúsar þar sem 

hann segist hafa áður skrifað söguna upp og sú uppskrift því nefnd frumrit Magnúsar. Þar 

segir hann einnig að hann hafi ekki getað fengið forrit sitt, bókina úr Sellátrum, aftur að 

láni því það var þá glatað. Ætla má að Guðbrandur hafi svo fengið Lbs. 1494 4to, eða 

forrit þess, til afritunar fyrir handrit sitt Lbs. 3192 4to. Þó er líklegt að eftir það hafi 

Guðbrandur gert fleiri afrit af sinni eigin uppskrift fremur en að fá handrit Magnúsar lánað 

í hvert skipti. 

 

                                                 
69 Driscoll, Matthew J., The Long and Winding Road: Manuscript Culture in Late Pre-Modern Iceland, bls. 60.  
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4. Gorms saga gamla og sagnahefðin 

Fornaldarsögur hafa lengi verið taldar yngri en aðrar íslenskar miðaldabókmenntir, auk 

þess sem þær voru snemma stimplaðar sem ómerkilegri en aðrar bókmenntategundir, og 

hafa þær þess vegna fengið minni athygli en þær verðskulda. Nafngiftin er í raun komin 

frá útgáfu Carls Christian Rafns, Fornaldarsögur Norðurlanda, í 3. bindum sem prentuð 

var í Kaupmannahöfn 1829-1830, en alls er óvíst hvernig lesendur miðalda litu á þessar 

sögur. Undanfarin ár hafa fræðimenn þó gefið fornaldarsögunum meiri gaum og komið 

hefur í ljós að margt þarf að endurskoða í sambandi við þær. Til að mynda hefur komið í 

ljós að þær voru ritaðar samtímis Íslendingasögum og konungasögum og áfram, fram á 

20. öldina, þó flest varðveitt handrit séu frá tímabilinu 1350 – 155070, auk þess sem 

flokkun þeirra hefur verið dregin í efa.71 Handritageymdin sýnir að þær hafa verið 

vinsælar langt fram eftir öldum og skrifarar sífellt að afrita eldri sögur jafnframt því að 

semja nýjar sögur. Þá hefur verið bent á ýmis vandkvæði við aldursgreiningu, til dæmis 

að elstu handrit fornaldarsagna eru ekki frumrit þeirra heldur uppskriftir og að margar 

þeirra virðast byggja á enn eldri munnmælum.72 Enn fremur hefur verið bent á 

tvískiptingu fornaldarsagna í fornaldarsagnir frá miðöldum og svo í frumsamdar 

fornaldarsögur síðmiðalda og eftir siðbreytingu eins og Matthew J. Driscoll hefur bent á:  

There is, however, a body of material which could be termed „reconstituded“ fornaldarsögur, i.e. 

works which were written after the Reformation but on the basis of older material, such as the Edda, 

other fornaldarsögur, and, in particular, Saxo‘s Gesta Danorum. This material, when discussed at 

all, has tended to be dismissed as „spurious“, but its popularity in 18th- and 19th-century Iceland 

cannot be disputed. There are at least as many sagas of this type as there are of „proper“ 

fornaldarsögur, some of them very popular indeed.73 

Það getur því reynst afar erfitt að aldursgreina sögurnar með nokkurri vissu. Flestar bera 

þó með sér einhverjar vísbendingar um aldur sinn, uppruna og ritunartíma. Handritið sjálft 

segir til um hvenær sagan er þekkt með vissu og komin í dreifingu, tungumálið og ýmis 

máleinkenni geta einnig haft sitt að segja um ritunartíma og aldur. Efni sagnanna getur 

einnig nýst við aldursgreiningu út frá sögulegum atburðum og persónum, eða þeirri 

                                                 
70 Ármann Jakobsson, „The Earliest Legendary Saga Manuscripts“, The Legendary Sagas: Origins and 

Development, Háskólaútgáfan (Reykjavík: 2012), bls. 28. 
71 Sjá t.d. ibid., bls. 22 og 34.  
72 Ibid., bls. 28. 
73 Driscoll, Matthew J., „Fornaldarsögur Norðurlanda: The stories that wouldn‘t die“, Fornaldarsagornas 

struktur och ideologi, Uppsala Universitet (Uppsala: 2001), bls. 264.  
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efnismenningu sem þar er lýst. Að lokum má einnig notast við formgerð sagnanna, 

hvernig þær eru samsettar, hvaða minni koma fram og af hvaða frásagnargerð sagan er. 

Fornaldarsögur virðast vera formúlukenndar í eðli sínu, þær fylgja þekktum 

frásagnargerðum og innihalda gömul minni74, sem styður þá hugmynd að þær séu eldri 

en talið hefur verið og eigi rætur sínar í munnlegum frásögnum.  

     Svo virðist sem fornaldarsögur hafi á tímabilum verið túlkaðar sem sagnfræði fremur 

en lygisögur75, til að mynda notar Saxi málspaki fornaldarsögur óspart sem heimildir um 

sögulega atburði og persónur. Seinna meir voru slíkar sögur litnar hornauga og þóttu varla 

koma að öðru gagni en að skemmta fólki líkt og ævintýri. En þó voru lengi vel einhverjir 

sem héldu sannfræði þeirra á lofti, sbr. fullyrðingar Guðbrands Sturlaugssonar um 

Þorkels sögu aðalfara og fleiri fornaldarsögur sem byggðu á sögulegum persónum, eins 

og fram kom í 2. kafla.  

 

4.1 Gorms saga gamla sem fornaldarsaga 

Gorms saga gamla (og Þorkels saga aðalfara) fellur í flokk síðari tíma fornaldarsagna;  

sögusvið hennar er á Norðurlöndum, hetjur hennar eru forsögulegar og á mörkum heiðins 

og kristins átrúnaðar og þær berjast við yfirnáttúrulegar óvættir eða vinna önnur 

frægðarverk. Sama óvissa umkringir Gorms sögu gamla og fornaldarsögurnar – aldur 

sögunnar, uppruni og tilfærsla liggur ekki fyrir. Elsta textavitni sögunnar er frá 12. öld, 

en ekki er vitað hvort Saxi málspaki hefur byggt frásögn sína á eldri ritheimildum eða þá 

munnlegum heimildum. Í formála sínum segist hann hafa fengið heimildir frá sagnfróðum 

Íslendingum, en nefnir ekki í hvaða tilvikum þær heimildir voru notaðar.76   

     Það má því vel vera að frásögn hans um Gorm og Þorkel sé komin úr íslenskum, 

munnlegum heimildum en um það verður þó ekki fullyrt. Textavitni B- og C-gerðar eru 

svo frábrugðin A-gerð að hugsanlega hafa þær gerðir þróast í munnlegri geymd. Þau 

                                                 
74 Sjá t.d. Michael J. Stitt, The Development of AT 301 in Northern Germanic Area, University Microfilms 

International (Michigan: 1985), Margaret Clunies Ross, „Fornaldarsögur as Fantastic Ethnographies“, 

Fornaldarsagaerne: Myter och virkelighed, útg. Agneta Ney, Ármann Jakobsson og Anette Lassen, Museum 

Tusculanums Forlag (Kaupmannahöfn: 2009), bls. 317-330 og Aðalheiði Guðmundsdóttur, „On Supernatural 

Motifs in the Fornaldarsögur“, The Fantastic in Old Norse/Icelandic Literature, 1. bindi, útg. John McKinnell, 

David Ashurst og Donata Kick, The Centre for Medieval and Renaissance Studies (Durham: 2006), bls. 33-41. 
75Ármann Jakobsson, „The Earliest Legendary Saga Manuscripts“, The Legendary Sagas: Origins and 

Development, bls. 22. 
76 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, 0.1.4, Vefur Konungslega Bókasafnsins í Danmörku, http://wayback-

01.kb.dk/wayback/20100504153427/http://www2.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr/0/1/index.htm, sótt af vef 

9/11-2015. 
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textavitni eru þó miklu yngri en elsta textavitni A-gerðar og bera ekki með sér 

vísbendingar um það hvaða heimildir það eru sem liggja þeim að baki, munnlegar eður 

ritaðar. Í það minnsta virðist sagan ekki hafa verið almælt hér á landi ef marka má 

handritageymd hennar.   

     Textar A- og B-gerðar eru fremur formúlukenndir, fylgja þekktum frásagnagerðum og 

innihalda gömul, þekkt minni, sbr. gátuleik og heimsókn til goðveru. Líklegt er að texti 

B-gerðar sé runninn frá A-gerð, fyrstu og seinustu kaflar B-gerðar fylgja A-gerð og gætu 

verið þýddir úr dönsku. Annað virðist þó gilda um miðhluta sögunnar í B-gerð, sem 

virðist byggður á öðrum heimildum eða vera viðbót skrifarans við söguna. Hann hefur þá 

annaðhvort steypt frásögn sinni saman við aðrar sagnir eða jafnvel frumsamið viðbætur 

sínar sjálfur til að gera textann fyllri og fá meira samhengi í söguþráðinn. Texti C-gerðar 

virðist aftur á móti fullmótaðri og ber fremur keim af ritverki eða samsteypuverki. C-gerð 

inniheldur engu að síður vísbendingar um munnleg einkenni, svo sem formúlukennd 

atriði og minni, sbr. margendurtekin ævintýri Þorkels, en hefur verið færð í stílfærðari 

búning. Eins og Rosemary Powers hefur nefnt er mögulegt að C-gerð sé komin frá 

þýðingu Schousbølle en auðsýnt sé að hún er stóraukin og „höfundur“ hafi nýtt sér hefð 

ævintýra og annarra sagna til að fylla upp í fléttu sögunnar: 

It is likely that he knew Schousbølle's translation, which means that the sagas were not 

composed earlier than the mid-eighteenth century. However, in two cases he may also have 

been acquainted with earlier sagas based on the same events in Saxo. Many of the typical 

features of the post-medieval Icelandic sagas may be seen in the first work in Birget's book, 

Sagan af Þorkeli adalfara. Although the same pattern is followed in the saga as in Saxo, the 

major characters are given a full introduction and the motivation for the voyage to the north 

is quite different...It seems unlikely that the author based his saga only on the earlier Sagan 

af Gorm kónginum gamla, even though he introduces no material contained in Saxo but not 

in this saga, because he must have had access to a version of Saxo when he was composing 

his other sagas. 77 

Allar eiga gerðirnar þó eitthvað skylt við sagnahefð fornaldarsagna og nota óspart gömul 

minni sem algeng eru í slíkum sögum. Svo virðist sem Gorms saga gamla og Þorkels 

saga aðalfara hafi tilheyrt flokki fornaldarsagna sem urðu vinsælar á Íslandi upp úr 

siðbreytingunni um 1550 og virðast siðskiptin sjálf sem og breytingar í samfélaginu hafa 

                                                 
77 Powers, Rosemary, „Saxo in Iceland“, Gripla VI, 1984, bls. 250-251.  
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knúið vinsældir þessara sagna áfram um einhvert skeið, þótt þessi tiltekna saga virðist 

ekki hafa orðið almælt.   

 

4.1.1 Frásagnagerðir og minni 

Þjóðsagnafræðingarnir Antti Aarne og Stith Thompson eru ábyrgir fyrir AT gerða- og 

minnaskrám78; þær innihalda lista yfir þekktar frásagnagerðir ýmissa sagna og síðari tíma 

ævintýra, ásamt greiningu á formúlum þeirra, þáttum og minnanotkun. AT gerða- og 

minnaskrárnar eru viðurkenndar þverfaglega af fræðimönnum sem fást við bókmenntir 

og eru skrárnar uppfærðar reglulega. Hans-Jörg Üther jók síðast verulega við þær árið 

2004 og bætti við útskýringum; síðan hafa þær verið nefndar ATU gerða- og minnaskrár.   

       Áður hefur frásögn Saxa af ferð Þorkels verið tengd við frásagnagerðina ATU 30179 

sem er ein algengasta frásagnargerð fornaldarsagna, og hugsanlega sú elsta. Í 

gerðaskránni er gerðin ATU 301 nefnd Sagan af þremur stolnum prinsessum, sem mun 

vera síðari tíma nafngift, en frásagnagerðin er einnig þekkt sem Bjarnarsonar saga (en. 

Bear‘s son tale) eða tveggja trölla hefð (en. two-troll tradition).80 AT gerðaskráin 

inniheldur ítarlegri lýsingu á þáttaskilum gerðarinnar en í skrá Üthers og er gerðinni lýst 

á eftirfarandi hátt:  

I. The Hero is of supernatural origin and strength: (a) son of a bear who has stolen his mother; 

(b) of a dwarf or robber from whom the boy rescues himself and his mother; (c) the son of a 

man and a she-bear or cow ... h) grows supernaturally strong and is unruly.   

II. The Descent. (a) with two extraordinary companions (b) he comes to a house in the woods, 

or (b¹) a bridge; the monster who owns it punishes the companion but is defeated by hero, (c) 

who is let down a well into a lower world....  

III. Stolen maidens....  

IV. Rescue. a) In the lower world, with a sword he finds there, hero conquers several 

monsters... 

V. Betrayal of Hero. (a) he himself is left beind by his treacherous companions, but he reaches 

the upper world through the help of (b) a spirit whose ear he bites to get the magic power to 

fly or (c) a bird, (d) to whom he feed on his own flesh; or (e) he is pulled up...
81 

                                                 
78 Sem voru fyrst gefnar út af Academia Scientiarum Fennica í Helsinki, Finnlandi árið 1910 og endurprentaðar 

með lagfæringum árin 1928 og 1961.  
79 McKinnell, John, Meeting the Other in Norse Myths and Legends, D. S. Brewer (Cambridge: 2005), bls. 127.  
80 Sjá t.d. Panzer (1912) og Jorgensen (1975; 1986).  
81 Aarne, Antti & Stith Thompson, The Types of the Folktale, 3. útgáfa, Suomalainen Tiedeakatemia Academia 

Scieniarum Fennica (Helsinki: 1973), bls. 90-91.  
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     John McKinnel hefur viljað tengja þessa gerð við guðinn Þór og telur að ákveðin 

sagnahefð hafi myndast snemma þar sem Þór var breytt í mannlega hetju sem þarf að 

takast á við tröll.82 Hann telur að frásögn Saxa málspaka marki upphaf þeirrar sagnahefðar 

þar sem tilhneiging sé til að gera Þór mannlegan83 og getur sér til um að það hafi 

hugsanlega verið gert til þess að færa þessa mikilvægu vætti til innan heimsmyndarinnar 

og kristna hana, eins og Þorkell kynnist kristinni trú og lætur skírast.84   

     McKinnell telur þessar Þórssagnir skiptast í tvo flokka eftir söguhetjum sínum og fyrri 

flokkurinn taki til sín hetjur sem fylgja Bjarnarsonar sagnahefðinni en sá seinni 

einkennist af Þórs-hetjum á borð við Þorkel, Þorstein Bæjarmagn og jafnvel Orm 

Stórólfsson:  

Myths and legends associated with Þórr produce human protagonists of two different types. 

The older is undoubtedly the ‘Bear‘s Son‘ hero. He shares Þórr‘s features of unique physical 

strength and ultimate self-sacrifice against overwhelming odds, and his parallel fights against 

a male and a female ogre. But he differs from Þórr in that he has animal (notably bear) 

characteristics himself and is to some extent an outsider in the society he defends. The 

younger type of hero is represented by Saxo‘s Thorkillus, Þorsteinn bæjarmagn and Ormr 

Stórólfsson, these look like transformations of Þórr himself, and may arise from a desire 

amongst Christians to retain him as a hero while rejecting his heathen origins. 85 

Hafa ber þó í huga að skráin lýsir frásagnaþáttum samkvæmt seinni tíma ritheimildum og 

því oft erfitt að máta fornar sagnir eða miðaldasagnir við skrána. Eins og Michael J. Stitt 

benti á í Doktorsritgerð sinni The Development of AT 301 in the North Germanic Area 

eru skrárnar fyrst og fremst lagaðar eftir ævintýrum og þjóðsögum síðmiðalda, og með of 

þröngum skilyrðum. Þótt þær séu vissulega gagnlegar fyrir greiningu á gerðum og 

minnum eldri sagna þá fylgja þær iðulega ekki gerðinni í hverjum þætti og geta breytt út 

af.86 Til að mynda innihalda elstu gerðir Bjarnarsona sagna ekki neinar prinsessur, þó 

svo að frásagnagerðin hafi verið nefnd Sagan af þremur stolnum prinsessum í skránni. 

Prinsessur bætast ekki við frásagnagerðina fyrr en á síðmiðöldum og því hafa margir 

fræðimenn notast við eldri nafngiftina, þ.e. Bjarnarsonar sögu, í skrifum sínum. Stitt 

                                                 
82 McKinnell, John, Meeting the Other in Norse Myths and Legends, bls. 6. 
83 Ibid., bls. 127.  
84 Ibid., bls. 119.  
85 Ibid., bls. 232-233. 
86 Stitt, J. Michael, The Development of AT 301 in the Northern Germanic Area, University Microfilms 

International (Michigan: 1985), bls. 34. [Upphaflega doktorsritgerð við Illinois háskóla 1981] 
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t.a.m. taldi að í sinni einföldustu og e.t.v elstu mynd hefði frásagnagerðin ATU 301 

innihaldið eftirfarandi þætti:  

(1) A Hero sets out to right (2) some villainy which has occurred. This leads the hero to become 

involved in (3) the first fight, which characteristically is not the main perpetrator of the villainy, 

which usually ends inconclusively, and which results the hero being led to the site of (4) the second 

fight. The hero battles the perpetrator of the villainy, usually killing him (or her) with a discovered 

sword. After this (otherworld) battle, the hero discovers that he is faced with (5) Abandonement by 

his copanions. Finally, the hero‘s adventures reach some (6) Resolution.87 

Þá segir Stitt einnig að það sé ákveðinn formmunur á miðalda- og nútímagerðum þessara 

sagna. Fyrst og fremst er það eðlismunur hetjunnar, en almennt eru tvær hetjutýpur; 

venjuleg hetja og einstök hetja. Hetja nútímagerðarinnar er oftast venjuleg og býr ekki 

yfir neinum sérstökum hæfileikum, bræður hetjunnar eða aðrir félagar fylgja henni en 

koma sjaldnast að gagni. Miðaldagerðin inniheldur þá oftast einstaka hetju sem hefur 

yfirnáttúrulega hæfileika, jafnan sá yngsti af  þrem bræðrum, en bræður hetjunnar fylgja 

henni sjaldnast í ævintýrið.88   

     Stitt nefnir fleiri atriði sem eru ólík í miðalda- og nútímagerðum, eins og að í 

miðaldagerðunum sé ódæðisverknaðurinn (en. villainy) ekki jafn formfastur, til dæmis 

komi fyrir að konu eða félaga er rænt, en algengara sé að óvættur hafi almennt herjað á 

fólk eða ráðist gegn eignum þeirra. Nútímagerðirnar eru formfastari að því leyti að konu 

eða konum er rænt, þá oftast prinsessum. Þá bendir Stitt einnig á það að 

ódæðisverknaðurinn er aðskildari fyrri viðureigninni í nútímagerðinni, en eigi til að renna 

saman í eina senu í miðaldagerð.89   

     Þá tekur Stitt undir með John McKinnell að því leyti að ATU 301 sé náskyld goðsagna- 

og hetjukvæðum og eigi sér líkast til fornar rætur og hafi í upphafi innihaldið drekadráp 

(sbr. viðureign Þórs við Miðgarðssorm eða Sigurðs við Fáfni):  

There are no tried guidelines as to where the boundries of the chronological oikotypes might lie, but 

– if for no other than esthetic reasons – three areas might be identified as a working hypothesis. An 

ancient oikotype can be imagined. This seems particularily appropriate for a study of the member of 

the dragonslayer complex, since dragonslayers tales generally are of demonstratable antiquity. 

While this supposition is reasonable from the viewpoint of content, it is problematical from the 

broader point of view. In addition to the fact that there are no extant ancient (pre-medieval) texts 

from Nortern Germanic area, the ancient dragonslayer texts which do exist arguably are myths, 

                                                 
87 Stitt, J. Michael, The Development of AT 301 in the Northern Germanic Area, bls. 34.  
88 Ibid., bls. 34-35. 
89 Ibid., bls. 36-37.  
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heroic poems, or legends rather than Märchen per se. Still, it does seem quite likely that the particular 

Märchen being dealt with here, „The Bear‘s Son“, is atypical of Märchen in having especially strong 

associations with myth and heroic legenday.90  

Það má þó sjá enn eima eftir af frásagnagerðinni ATU 301 innan Gorms sögu gamla (og 

Þorkles sögu aðalfara) svo sem að tröll er heimsótt, ganga þarf einstigi eða klifra upp 

bratta til að komast að heimkynnum þess, einhverskonar fæðuleit og stuldur kemur fram, 

hetjan yfirgefur félaga sína sem óttast um afdrif hans eða yfirgefa hann, og áfram mætti 

telja og enn aðrir félagar eru svikulir og reyna að hindra hetjuna á einhvern hátt. Að vísu 

er mismikið af leifum frásagnagerðarinnar ATU 301 að finna eftir því hvaða textaberi er 

athugaður – en ljóst er að í grunninn hefur frásögnin þróast úr náskyldri sagnafléttu og 

finna má í Örvar-Odds sögu og öðrum fornaldarsögum er fylgja þáttalýsingu ATU 301, 

þar sem hetjan kljáist við tröll og/eða dreka í Undirheimum samkvæmt þekktu mynstri.         

     Að öðru leyti fellur flétta Gorms sögu gamla og Þorkels sögu aðalfara nærri 

frásagnagerðinni ATU 461 sem í skránni er nefnd Þrjú hár úr skeggi fjandans (en. Three 

hairs from the Devils Beard), en virðist einnig tengjast ATU 460, Ferðin til Guðs (en. 

The Journey to God).  Frásagnagerðin ATU 461 er lýst svo í gerðaskrá Üthers frá árinu 

2004:  

A poor man wants to marry the daughter of a king (rich man). Her father tries to get rid of 

the young man by sending him to the devil (ogre) to bring him three hairs from the devil‘s 

beard [H1273.2]. On his way some objects and animals ask the young man to ask the devil 

some questions [H1291]. A well wants to know why it has dried up, a tree wants to know 

why it‘s withered, and the ferryman who rows the hero to the devil wants to know when he 

will be replaced. With the help of the devil‘s mother (grandmother, wife) [G530.1], who asks 

her son when she louses him or when he is asleep, the young man gets three hairs and the 

answers to his questions [H1292]. The ferryman has to give the oar to someone else [Q521.5], 

the spring of the well is blocked by a frog [A1111], and the roots of the tree are damaged by 

treasure (snake). For his answers and help he recieves a large reward, and the king has to 

accept him as son-in-law. The greedy king also wants to get treasures, on the way to the devil, 

but he becomes the replacement of the ferryman.91 

Slíkar sagnir eru þekktar um allan heim og virðast því sökum útbreiðslu byggja á fornri 

frásagnagerð sem síðan hefur breyst að einhverju leyti. T.a.m. er einhver munur á 

frásagnagerðinni í skrá Aarne og Thompson (1973) og skrá Üthers (2004), en þættir 

                                                 
90 Stitt, J. Michael, The Development of AT 301 in the Northern Germanic Area, Sjá þó einnig supra 37 á bls. 54.  
91 Üther, Hans-Jörg, The types of international folktales: a classification and bibliography, based on the system 

of Antti Aarne and Stith Thompson, Academia Scientiarum Fennica (Helsinki: 2004), bls. 271-272.  
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gerðarinnar eru þó nokkurn veginn samhljóma. Aarne og Thompsson minnast þó á að 

tilgangur ferðarinnar sé ekki einungis sá að unga hetjan fái hár úr skeggi fjandans heldur 

eigi hún um leið að komast að því hver sé sterkastur (eða vitrastur) í heiminum.92   

     Þá virðist Gorms saga gamla, og Þorkels saga aðalfara, einnig fara nærri 

frásagnagerðunum ATU 460A og ATU 461A  (sem að vísu eru náskyldar ATU 461) en 

þær nefnast í skránni Ferðin til Guðs til að fá laun (en. The Journey to God to seek 

reward) og Ferðin til goðmagnsins eftir ráðum eða launum (en. The Journey to the Deity 

to seek advice or reward). Í gerðaskrá Aarne og Thompson eru þessar frásagnagerðir 

aðskildar þó þær séu líkar, en í skrá Üthers hefur hann fellt ATU 461A saman við ATU 

460A.  Skilgreining Aarne og Thompssons á gerðinni ATU 461A á þó betur við efnið, 

fremur en lýsing Üthers á ATU 460A og verður því farið eftir Aarne og Thompsson hér. 

Þeir lýsa ATU 461A svo:  

I. The Quest: A poor man sets out to seek a deity to recover lost gold, to seek advice or for 

other reasons.   

II. The Questions: On his way various questions are given to which he is asked to find the 

answers: a) persons with various objects stuck to their bodies ask how they can be removed 

... j) other questions.   

III. The Reward: After finding the deity and recieving answers, he returns. On his way he 

supplies the answers to the questions and is rewarded.93  

Hvergi kemur fram í íslenskum textavitnum að Þorkell sé ungur eða í leit af konuefni, en 

vissulega er hann sendur af konungi í ferð sína til Útgarðaloka. A-gerð fylgir þáttaskilum 

frásagnagerðarinnar ATU 461A mjög nærri. Þar sendir Gormur konungur (eða Haraldur) 

Þorkel til Útgarðaloka í því skyni að fá upplýsingar um eftirlífið. Það virðist þó ekki hafa 

verið tilgangur ferðarinnar að sækja hár úr skeggi Útgarðaloka – eins og ATU 461 gerir 

ráð fyrir – heldur fróðleik, en hár til jarteikna um fund hetju og óvinar er fremur þekkt 

minni. Í anda greiningu Stitts á þróun frásagnagerðarinnar ATU 301 má ætla að 

frásagnagerðin ATU461 hafi einnig tekið einhverjum þáttabreytingum gegnum tíðina og 

ekki er alls ólíklegt að í elstu gerðum sé hár úr skeggi fjandans til jarteina um fund hans 

við hetjuna. Það minni virðist hafa þróast síðar meir með þeim hætti að hárið varð tilefni 

leiðangursins fremur en sönnun þess að hann hafi verið farinn og þá verða hárin líka fleiri. 

                                                 
92 Aarne, Antti & Stith Thompson, The Types of the Folktale, 3. útgáfa, Suomalainen Tiedeakatemia Academia 

Scientiarum Fennica (Helsinki: 1973), bls. 156.  
93 Ibid., bls. 158. Sjá einnig Hans-Jörg Üther, Üther, Hans-Jörg, The types of international folktales: a 

classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson, bls. 270-271.  
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Í lýsingu ATU 461 er gert ráð fyrir að hetjan sæki þrjú hár úr skeggi fjandans, en svo 

virðist sem í elstu gerðum hafi hárið aðeins verið eitt, síðar meir fjölgar þeim og 

þrítöluminni er tekið upp.    

     Stitt telur að efnislegt samhengi sé ekki nauðsynlega undirliggjandi þessum 

frásagnargerðum, heldur geti einnig verið að formleg (en. strutural) líkindi hafa átt sinn 

þátt í þróun þeirra. Til að mynda mætti allt eins notast við hlutverkagreiningu Vladimirs 

Propp á ævintýrum við greiningu á miðaldagerð AT 301; þar sem frásagnargerðin fellur 

einkar vel að hlutverkagreiningu hans um töfrasögur (en. magic tales): „... it is conveniant 

to use Proppian schema to desribe the structural aspect of the canonized form. Each of 

the six elements is analogous to one or several of Propp‘s functions“.94 Þetta virðist benda 

til þess að í grunninn séu þessar frásagnir byggðar á munnlegum frásögnum, og síðar meir 

orðið mótaðri. Stitt segir frásagnargerðina líklegast hafa þróast frá indó-evrópskum 

frásagnargerðum, en sé þó algengust í íslenskum fornaldarsögum og skandinavískum 

þjóðsögnum sem skráðar voru á 14. öld eða síðar.95 Vissulega hafa slíkar sagnir komið úr 

munnlegri hefð, þróast og aðlagast þar menningarumhverfi hvers tíma og staðar þar sem 

þær að lokum voru skrifaðar. Í þeirri menningarlegu aðlögun hlýtur ákveðnum minnum 

frásagnagerðanna að hafa verið skipt út fyrir önnur minni, sem að lokum varð til þess að 

bókmenntaformið breyttist úr einskonar hetju-dæmisögu yfir í hefðbundið ævintýri.   

     Gerðir Gorms sögu gamla og Þorkels sögu aðalfara bera með sér ákveðna þróun innan 

frásagnagerðarinnar. Þannig tilheyra A- og B-gerð eldri frásagnagerð sem náskyld er 

ATU 301 og ATU 461 í miðaldagerð. Söguhetjan er ekki í konuleit, en leitast við að 

ferðast til einskonar handanheims. Hetjunni er falið það verkefni að yfirstíga 

ónáttúrulegar raunir af konungi og á leið sinni þarf hann að svara spurningum og treysta 

á hugvit sitt til að bjargast úr hættu. B-gerðin er ívið lengri en A-gerð en bregður þó ekki 

efnislega út af þáttaskilgreiningu miðaldagerðar. C-gerð Þorkels sögu aðalfara fer þó mun 

nær ATU 301 í nútímagerð, þ.e. frásögnin er orðin ævintýralegri og uppfyllir fremur 

þáttaskilgreiningu gerðarinnar samkvæmt ATU gerðaskránum. Bræðrum Þorkels hefur 

verið rænt og hann þarf að halda upp í svaðiför sína til þess að bjarga þeim. Þá hefur 

einnig fleiri þáttum verið bætt inn í C-gerðina, svo hún minnir helst á formúlukennt 

ævintýri þar sem endurtekning með smávægilegum tilbrigðum er allsráðandi.   

                                                 
94 Stitt, J. Michael, The Development of AT 301 in the Northern Germanic Area, bls. 43 – 44.  
95 Stitt, J. Michael, Beowulf and the Bear‘s Son: Epic, Saga, and Fairytale in Northern Germanic Tradition, 

Garland Publishing Inc. (New York: 1992), bls. 43.  
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4.2 Skyldleiki við aðrar sögur 

Gorms saga gamla eða Þorkels saga aðalfara minna um margt á aðrar sögur, en bera það 

þó ekki með sér að vera samin út frá þeim sögnum, nema þá hugsanlega hvað snertir 

Þórsdrápu. Mest áberandi er skyldleiki lýsinga á híbýlum Geirröðar/Útgarðaloka, 

prófraunir sem hetjan þarf að standast meðan hún er í handanheimi. Svo virðist sem 

líkindi sagnanna megi fremur rekja til sagnahefðar sem myndaðist í kringum Þórs-hetjur, 

og sú sagnagerð hafi síðar meir þróast yfir í sífellt ævintýralegri hefð. Einna helst má sjá 

líkindi með Þórsdrápu sem gæti vel verið grunnur sagnanna, enda vísar B-gerð iðullega 

í kvæðið sem og lausamálsfrásögn Snorra af sama efni.   

     Þá virðist Þorsteins þáttur bæjarmagns einnig vera skyldur þessari sagnahefð og 

endurspeglast það ekki aðeins í efnisþáttum sögunnar heldur einnig í nafni hetjunnar. Svo 

virðist sem hetjur af Þórs-sagnahefðinni séu oft kenndar við Þór á einhvern hátt, svo sem 

Þorkell eða Þorsteinn. Það er þó ekki algilt, því eins og John McKinnell benti á virðast 

Orms þáttur Stórólfssonar og Gríms saga loðinkinna einnig tilheyra þessari sagnahefð 

sem og Bárðar saga Snæfellsáss, þó einna helst að því leyti að þær sagnir innihalda 

frásagnagerðina ATU 301 sem McKinnel telur náskylda goðsögnum um Þór og 

trölladrápsafrek hans.96 Þess má þó geta að í þeim hluta sem John McKinnel tengir 

sérstaklega við Þórs-sagnahefðina í Bárðar sögu Snæfelssáss (kaflar 13-16)97 eru það 

bræðurnir Þorvaldur og Þórður sem halda í einskonar leiðangur þar sem Þórður tekst á 

við tröll.   

     Líkindi við aðrar sögur eru fremur smávægileg og þá einna helst eitt eða tvö atriði sem 

falla að efni Gorms sögu gamla og Þorkels sögu aðalfara, svo sem minni um stjaksett 

höfuð, jötna sem eru bundnir á hári við stól eða stungnir í hel með járni. Ætla mætti að 

slíkt komi fremur frá almennri sagnahefð tengdum tröllum en Þórs-sagnahefð. Þá tengist 

sagan einnig hinum svokölluðu kristniboðsþáttum eða trúskiptaþáttum og inniheldur 

algeng minni og stef þaðan svo sem hetju í hlutverki hins göfuga heiðingja (en. noble 

heathen) og frásögn sem hvarfast við trúskipti og/eða samskipti heiðinna og kristinna 

manna.  

 

                                                 
96 McKinnell, John, Meeting the Other in Norse Myths and Legends, bls. 127. 
97 Ibid., bls. 127. 
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4.2.1 Þórsdrápa 

Þórsdrápa98 er torlesið dróttkvæði eftir Eilíf Goðrúnarson, sem var hirðskáld Hákonar 

jarls Sigurðssonar á 10. öld. Kvæðið er varðveitt í Skáldskaparmálum Snorra-Eddu, en 

jafnframt má finna lausamálsfrásögn með sama efni í Snorra-Eddu. Kvæðið virðist 

byggja á goðsögn sem segir frá því hvernig Þór fékk hamarinn Mjölni og viðureign hans 

við jötuninn Geirröð. Þórsdrápa er í grunninn náskyld frásagnagerðinni ATU 301 og 

kemur heim og saman við hluta Gorms sögu gamla og Þorkels sögu aðalfara. Af 

sagnagerðum þeirra fer B-gerð næst Þórsdrápu og inniheldur tilvísanir í kvæðið svo ætla 

má að skrifari sögunnar hafi þekkt vel til drápunnar.   

     Þórsdrápa segir frá því hvernig Loki hvetur Þór, með blekkingum, til að fara til 

Jötunheima og eiga þar viðureign við Geirröð. Þór er fús til fararinnar og heldur af stað 

til Jötunheima með fylgdarsvein sinn, Þjálfa, meðferðis. Þeir koma að hafinu en handan 

við það liggja Jötunheimar, en kvæðið virðist gefa í skyn að hafið sé ísilagt og jafnvel 

eitrað. Í kvæðinu virðist vera gert ráð fyrir því að Þór komist fljótt og örugglega þar yfir 

en Þjálfi þarf að halda í Þór til að forða sér frá drukknun, þ.e. aðeins Þór getur vaðið 

strauminn. Í lausamálsfrásögn Snorra kemur þó fram að Þór hafi næstum drukknað vegna 

tröllskessu sem jók strauminn svo hann komst undan með naumindum með því að halda 

í reyni. Kvæðið nefnir það þó ekki og er ekki annað að sjá þar en Þór komist klakklaust 

yfir, en þó virðist ýjað að því að einhver auki við strauminn sem veldur því að Þjálfi 

drukknar næstum.   

     Þegar þeir hafa vaðið yfir koma þeir til Jötunheims og þar mæta þeim jötnar úr flokki 

Geirröðar sem ráðast að þeim. Þór og Þjálfi ná að hrekja þá burt svo þeir flýja í helli 

Geirröðar en þeir félagar veita þeim eftirför og komast þannig til Geirröðar. Þegar þangað 

er komið tekst Þór á við einhverskonar prófraun, hann er settur í hásæti en dætur Geirröðar 

lyfta sætinu svo upp undir hellisloftið og freista þess að drepa Þór. Hann slær þær niður 

og brýtur á þeim hrygginn. Því næst hendir Geirröður að honum glóandi járni og vill með 

því drepa Þór, en Þór grípur járnið og fleygir að Geirröði svo hann hlaut bana af. Í 

lausamálsfrásögn Snorra sigrast Þór á jötnunum með hjálp töfragripa sem gýgurinn Gríð 

hefur gefið honum, járnstöng og glófum, en kvæðið gefur það ekki skýrt til kynna að Þór 

hafi fengið aðstoð utanfrá.   

                                                 
98 Sjá Þórsdrápa Eilífs Goðrúnarsonar, útg. Finnur Jónsson, Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes 

Selskabs Forhandlinger (Kaupmannahöfn: 1900).  
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4.2.2 Þorsteins þáttur bæjarmagns 

Þorsteins þáttur bæjarmagns99 virðist náskyldur Gorms sögu gamla, Þorkels sögu 

aðalfara og Þórsdrápu. Þátturinn er varðveittur í handritum frá 15. öld og sver sig í ætt 

við fornaldarsögur. Þá er einnig margt í þættinum sem minnir á ATU 301 og ævintýri 

Þorkels aðalfara en er þó fremur ævintýralegri.   

     Þorsteinn bæjarmagn lendir í heilmiklum ævintýrum, meðal annars ríður hann 

gandreið til undirheima að sækja fjársjóð, gerist hirðmaður Ólafs Tryggvasonar, bjargar 

dvergabarni og fær galdragripi að launum og áfram mætti telja. Þorsteinn og félagar hans 

lenda síðan í hafvillu og eftir langan tíma á sjó koma þeir að landi við langan fjörð, þeir 

sjá þar ekkert kvikt og slá upp tjöldum. Þorsteinn kveðst ætla að kanna landið og yfirgefur 

félaga sína með þeim fyrirmælum að þeir skuli bíða hans í sjö sólir en fara ella. Eftir það 

gengur Þorsteinn um og kemur loks að braut einni og finnur stóra eik þar sem hann stígur 

inn í. Hann sofnar en vaknar er þrír tröllvaxnir menn ríða hjá eikinni með miklum drunum.  

     Stuttu síðar sér hann hvar þrír menn koma, enn stærri en hinir fyrri og einn þeirra 

meðal allra stærstur. Sá veit fyrirfram af felustað Þorsteins og spyr hver hann sé. Þar var 

kominn Goðmundur á Glæsivöllum, á leið til Geirröðargarða að taka við konungstign. 

Goðmundur virðist jafnan vita meir en hann segir. Milli landanna rennur mikil á sem 

enginn fær vaðið nema Goðmundur sjálfur, Þorsteinn vill slást með í för en Goðmundur 

segir það óráðlegt þar sem hann er kristinn maður, en Þorsteinn segir að Ólafur 

Tryggvason leggi til gæfu hans og fær með því að fara með. Vatnið í ánni var svo kalt að 

sérstakan klæðnað þarf til að komast yfir án þess að frjósa. Ein tá Þorsteins blotnar svo 

hann þarf að höggva hana af.   

     Þorsteinn gerir sér huliðshjálm og fer ósýnilegur með þeim í borg Geirröðar. Geirröður 

vill fá menn Goðmundar með sér í leika, sem í raun eru þrjár prófraunir. Í hvert skipti 

tekst mönnum Goðmundar með naumindum að komast lífs af gegnum prófraunir þessar 

með aðstoð Þorsteins. Geirröður og ráðgjafi hans Agði jötunn vilja þá halda kveðjuveislu 

fyrir Goðmund og menn hans, en Agði grunar þá um pretti. Goðmundur þakkar Þorsteini 

fyrir aðstoðina en varar hann við veislunni því þar muni Geirröður sýna þeim töfragripi 

og þeirra á meðal hornið sem mælir og nefnist Grímur hinn góði. Segir hann Grím hinn 

góða vera forvitran og muni hann segja til um að kristinn maður sé með þeim í för og af 

honum muni þeir líkast til hljóta bana. Þorsteinn segir að sá muni ekki ná að mæla og 

                                                 
99 Sjá „Þorsteins þáttur bæjarmagns“, Fornaldar sögur Norðurlanda, útg. Guðni Jónsson, 4. bindi, 

Íslendingasagnaútgáfan (Reykjavík: 1950), bls. 319-344.  
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Geirröður sé feigur, hann biður Goðmund að hafa sín ráð og þá verði þeim borgið.        

     Goðmundur fylgir ráðum Þorsteins og kemst í gegnum prófraunir Geirröðar í 

veislunni. Eftir að Grímur hinn góði er borinn burt sýnir Þorsteinn sig en er þó í 

dulargervi. Goðmundur segir Þorstein vera smásvein sinn, sendan af Óðni, og að hann 

muni gefa Geirröði sveininn. Geirröður vill sjá sveininn leika listir sínar sem Þorsteinn 

og gerir og með galdakúnstum blindar hann jötuninn sem bíður síðan bana. Eftir það 

heldur Þorsteinn áfram ævintýrum sínum, tekur dóttur Agða jötuns sér til konu og tekur 

þátt í að kristna hana og kenna kristna trú. Þorsteinn nær síðar Grími hinum góða og gefur 

Ólafi konungi að gjöf. Tengsl Þorsteins við Ólaf Tryggvason kristniboðskonung og 

kristnun hans á heiðinni konu bera keim af kristnun Þorkels aðalfara.  

 

4.3 Boðskapur og gildi  

Gorms saga gamla eða Þorkels saga aðalfara er kristniboðssaga, boðskapur þeirra virðist 

fyrst og fremst vera máttur kristinnar trúar. Þorkell er göfugur heiðingi og með hyggjuviti 

sínu skilst honum að einn guð hafi skapað heiminn og heitir á hann í hafvillum sínum en 

flestir hans heiðnu félagar láta lífið í ferðinni.. Hann kynnist kristinni trú og heldur 

trúfestu sinni allt fram í háa elli. Þeir félagar hans sem láta freista sín eða lenda á 

glapstigum missa ýmist vit sitt eða líf, svo að kristilegur siðferðisboðskapur er einnig 

áberandi. Þorkell aðalfari er fulltrúi hins göfuga heiðingja (en. noble heathen) eins og 

Lars Lönnroth skrifaði um í grein sinni The Noble Heathen (1969) en það er algeng 

hetjufyrirmynd í íslenskum miðaldabókmenntum. Lönnroth hefur umfjöllun sína með 

vísan í senu í Vatnsdæla sögu þar sem ein söguhetjan, Þorsteinn segir: „ok njóta mun faðir 

minn þess frá þeim, er sólina hefir skapt og allan heiminn, hverr sem sá er“. Þessi yrðing 

er nánast samhljóma því sem Þorkell aðalfari segir í sínum mestu hremmingum svo allt 

eins mætti yfirfæra orð Lönnroths um Þorstein yfir á Þorkel í þessu tilfelli, en þar segir 

Lönnroth:  

...Þorsteinn‘s phrase about „him who created the sun“ is typical of a theme in the sagas which 

I will for convenience refer to as the „Noble Heathen“. It is characteristic of this theme that 

a pagan here is shown in a situation where he appears to be a sort of precursor, or herald, of 

Christianity, at the same time retaining enough of the pagan ethics to emphasize the 

difference between the old and new religion. It is, however, essential to the theme that the 

hero should never have been in close contact with the Christian faith – it is primarily his 
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natural nobility, in combination with his good sense, and half-mystical insight into the 

workings of nature, that makes him act as if he were already on the verge of conversion.100  

Þorkell er, án efa, slík hetja. Hann dregur þá ályktun af hyggjuviti sínu að sá sem sólina 

hefur skapað sé öðrum guðum æðri og heitir á hann. Síðar meir kynnist hann kristinni trú 

og skilur þá hvern hann hét á forðum, lætur skírast og lifir til æviloka sem sanntrúaður 

maður. Þó hefur hann meiri siðprýði en aðrir fylgjarar hans á ferðalögum sínum fyrir 

skírn, oftar en ekki sér hann einn gegnum tálsýnir og getur einn staðist freistingar, svo 

sannarlega er hetjan Þorkell í hlutverki kristniboðans. Þessi yrðing um að trúa á þann sem 

sólina hefur skapað er fremur algeng og kemur víða fyrir, ekki aðeins í Vatnsdæla sögu 

og Gorms sögu gamla, heldur er hún algeng í sögum tengdum kristniboði og 

trúskiptum.101 Þá sver Gorms saga gamla eða Þorkels saga aðalfara sig einnig í ætt við 

kristniboðsþætti sem Joseph Harris (1980) og Elizabeth Ashman Rowe (2004) hafa fjallað 

um.   

     Joseph Harris í grein sinni Folktale and thattr: The Case of Rognvald and Raud 

skilgreinir Harris kristniboðsþætti á eftirfarandi hátt: „one group of short stories comprise 

as their central narrative moment a conflict or opposition of Christianity and 

paganism“.102 Þar nefnir hann Rögnvalds þátt og Rauðs, Eindriða þátt ilbreiðs, Völsa 

þátt, Sveins þátt og Finns, Helga þátt og Úlfs, Svaða þátt ok Arnórs kerlingarnefs, 

Þórhalls þátt knapps, Sörla þátt, Norna-Gests þátt, Tóka þátt Tókasonar og Albani þátt 

ok Sunnifu sem dæmi um slíkar sögur.103 Elizabeth Ashman Rowe tekur svo undir 

hugmyndir Harris og bætir við Þorsteins þætti uxafóts og Helga þætti Þórissonar í flokk 

kristniboðsþátta með grein sinni Þorsteins þáttr uxafóts, Helga þáttr Þórissonar and the 

conversion þættir (2004). Þar skilgreindi hún frekar kristniboðsþættina auk þess sem hún 

útlistar þreföldu mynstri slíkra sagnaþátta: „the tripartite pattern of the converion and 

pagan-contact þættir, in which an original (i.e. old, damned, pagan) state of affairs is 

changed by the intervention of a Christian agent and gives way to a new (i.e. redeemed, 

Christian) state“.104  

                                                 
100 Lönnroth, Lars, „The Noble Heathen“, Scandinavian Studies, árg. 41, tbl. 1, 1969, bls. 2 
101 Sjá t.d. Rudolf Schomerus, Die Religion der Nordgermanen im Spiegel christlicher Darstellung, Borna 

(Leipzig: 1936), Walter Baetke, Der Götterlehre der Snorra-Edda, Akademie-Verlag (Berlin: 1952) og Lars 

Lönnroth, „The Noble Heathen“, Scandinavian Studies, árg. 41, tbl. 1, bls. 1-29.  
102 Harris, Joseph, „Folktale and thattr: The Case of Rognvald and Raud“, Folklore Forum, árg. 13, tbl. 2, 1980, 

bls. 162.  
103 Sjá nánari umfjöllun hjá Joseph Harris, „Folktale and thattr: The Case of Rognvald and Raud“, Folklore 

Forum, 1980, bls. 158 – 198.   
104 Rowe, Elizabeth Ashman, „Þorsteins þáttr uxafóts, Helga þáttr Þórissonar and the conversion þættir“, 

Scandinavian Studies, árg. 76, tbl. 4, 2004, bls. 460. 
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     Í grein sinni getur Elizabeth Ashman Rowe þess að auki að kristniboðsþættir hafi verið 

vinsælir og fjölbreytilegir á fjórtándu öld og spilað mikilvægt fræðslu og 

skemmtunarhlutverk í bókmenntahefð Íslendinga: 

The genre of converion þáttr was a dynamic one in the fourteenth century, a full three 

hundred years after Iceland accepted Christianity. Between the political perspective that 

results from the role of Norwegian missionary kings, the moral examples that pertain to each 

contemporary Christian‘s daily struggle against the devil, and the entertainment value that is 

bestowed by fights with trolls, seductive princesses from the Otherworld, pagan magic, and 

the like this was a genre that could offer something of interest to nearly everyone.105 

Þessi þróun virðist halda áfram fram yfir siðbreytingu eins og Gorms saga gamla og 

Þorkels saga aðalfara eru dæmi um og svo virðist sem að með lengri tíð og tíma þróist 

frásögnin sífellt meir í átt að auknu skemmtanagildi, í takt við festu hins nýja siðar í 

samfélaginu. Þannig virðist A-gerð fyrst og fremst vera einskonar dæmisaga um gildi 

kristinnar trúar og þau laun sem sannkristum mönnum er ætlað eftir dauðann. Það sama 

mætti segja um B-gerð nema þar er meiri áhersla á villutrú sem líkast til mætti rekja til 

siðbreytingar og breyttra áherslna í lúthersku. Aftur á móti virðist C-gerð ekki bera með 

sér sterkan siðferðislegan boðskap og er í raun fremur ævintýri ætlað til skemmtunar 

fremur en dæmisaga sem beri að draga lærdóm af. Þannig hefur frásagnagerð sagnanna 

ekki aðeins tekið breytingum í takt við bókmenntasmekk ritunartíma þeirra heldur hefur 

einnig orðið tilfærsla á bókmenntategund, frá kristniboðssögu og dæmisögu yfir í ævintýri 

samhliða breyttu samfélagsformi. Þegar kristni og siðaskipti hafa fest sig í sessi virðist 

ekki lengur vera þörf fyrir slíkar dæmisögur til að upplýsa menn svo þær urðu gjarnan 

ævintýralegri og fremur ætlaðar til skemmtunar en uppfræðslu. Þannig virðist tilfærsla 

sagnanna vera algerlega háð breytingum í samfélaginu. 

 

5. Lokaorð 

Gorms saga gamla eða Þorkels saga aðalfara er síðbúin fornaldarsaga í íslenskum 

textaheimildum, en frásögnin á rætur að rekja til frásagnar Saxa málsspaka í Gesta Danorum 

sem rituð var á 12. öld. Alls innihalda tíu handrit söguna, í einhverju formi, en áður hafa 

mest sex handrit verið talin. Ljóst er að sagan í íslenskum heimildum er komin úr riti Saxa 

                                                 
105 Rowe, Elizabeth Ashman, „Þorsteins þáttr uxafóts, Helga þáttr Þórissonar and the conversion þættir“, 

Scandinavian Studies, bls. 472.  
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málspaka á latínu eða þýðingum á því á dönsku en hugsanlega hafa B- og C-gerð 

samblandast öðru efni, þá sérstaklega C-gerð sem sker sig mjög frá öðrum textavitnum. 

     Athyglisvert er hve fá textavitni þessara sagna um ræðir, og virðist sá fjöldi endurspegla 

að þessar sögur hafi hvorki verið vinsælar né almæltar hér á landi. Einnig er athugunnar vert 

að tveir menn, Magnús Jónsson í Tjaldanesi og Guðbrandur Sturlaugsson á Hvítadal, skráðu 

meirihluta textavitnanna, og það seint á 19. öld eða snemma á þeirri 20. Þar með 

endurspeglar handritageymdin gífurlegan áhuga þessara manna í Dalasýslu á sögunni á 19. 

öld, en að öðru leyti virðist hún að mestu varðveitt á Norðurlandi, einkum í Eyjafirði. 

Einhverjar vísbendingar eru einnig um söguna í Norður-Múlasýslu á 18-19. öld, en óvíst er 

hvaða textavitni þar um ræðir. Ljóst er að einhver textavitni sagnanna eru nú glötuð en ekki 

er ástæða til að áætla að þau hafi verið mörg. Líkast til forrit Magnúsar, bókin úr Sellátrum, 

og örugglega einhverjar uppskriftir þeirra Magnúsar og Guðbrands. Elstu íslensku 

textavitnin eru frá 17. öld en svo virðist sem eldra forrit liggi þeim að baki, en þó bera þau 

það ekki með sér að hafa verið eldri en frá 16. öld ef marka má stafsetningu og leturgerð. 

Tilfærsla sögunnar virðist því eiga sér stað í kjölfar þýðingar Gesta Danorum á dönsku, 

siðbreytingarinnar og einokunarverslunnar.   

     Gorms saga gamla eða Þorkels saga aðalfara er á jaðri flokka, þó engin flokkun útiloki 

að vísu aðra. Sögurnar falla vel að fornaldarsögum, sér í lagi þeim sem samdar voru eftir 

siðbreytingu. Þó vitað sé að sagan í sinni elstu mynd, hjá Saxa málspaka, sé sannarlega frá 

miðöldum. Elstu textavitnin bera með sér mikinn lærdóm, þá sérstaklega B-gerð með öllum 

sínum viðbótum um kristileg efni, nöfn og lýsingar, sem virðist benda til þess að framan af 

hafi það einna helst verið lærðir menn, og jafnvel skólapiltar, sem þýddu frásögn Saxa 

málspaka og skrifuðu hana hjá sér. Siðbreytingin virðist fyrst og fremst vera það sem skapar 

henni aukið vægi hér á landi. Uppúr siðbreytingu virðist skapast samfélagsleg forsenda til 

að miðla slíkum fornaldarsögum, kristniboðssögum og trúskiptaþáttum. Sagan virðist 

tengjast Þórs-sagnahefð, þar sem guðinn Þór er jafnan settur í mennskan búning og færður 

nær kristni. Oftast er söguhetjan þá kennd við Þór og vinnur álíka afrek og 

Norðmannaguðinn mikli.  Þá er Gorms saga gamla eða Þorkels saga aðalfara fyrst um sinn 

kristniboðssaga um gildi kristinnar trúar en seinna meir fær sagan aukið vægi sem dæmisaga 

um villuátrúnað og rétt siðferði við siðbreytingu.  Síðar meir þegar hinn nýi siður hefur fest 

sig í sessi eykst smám saman skemmtanagildi sögunnar og útúrdúrar, lærdómur hennar 

minnkar, svo að lokum minnir hún fremur á ævintýri. Framan af virðast þessar sögur ganga 

einna helst milli lærðra manna, sem læsir eru á latínu og dönsku og bera það með sér að hafa 
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hlotið einhverskonar kristilega uppfræðslu eða lært til prests. Síðar meir, í takt við 

samfélagsbreytingar verða hvörf þar á, sagan tilheyrir ekki lengur hinni lærðu stétt, heldur 

er hún farin að ganga milli alþýðlegra manna á borð við Magnús Jónsson í Tjaldanesi og 

Guðbrand Sturlaugsson á Hvítadal, sem báðir voru leikir menn og ekki til þess vitað að þeir 

hafi gengið menntaveginn.    

      Gorms saga gamla og Þorkels saga aðalfara marka allsherjar tilfærslu á sagnahefð, 

sagan er ekki aðeins tilfærð í tíma og rúmi, það er, frá Danmörku á 12. öld til Íslands á 17. 

öld, heldur hefur einnig átt sér stað tilfærsla á formi, bókmenntategund og stétt lesenda, það 

er, frá lærdómsríkri dæmisögu lærðra manna yfir í gamansamt ævintýri leikra manna. Þessi 

tilfærsla endurspeglar samfélagsbreytingar á ritunartíma sagnanna jafnt sem breytingar á 

bókmenntasmekk þjóðarinnar.  
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Viðauki: Um textaútgáfurnar 

Gorms saga gamla og Þorkels saga aðalfara hafa aldrei verið birtar á prenti og þar sem 

vöntun er á grunntexta eru hér í viðauka birt textaútgáfa af Gorms sögu gamla sem byggir 

á BM Add. MS 4867 eða B-gerð sögunnar. Handritið var valið sem grunntexti sökum 

þess að þar er frásögnin fyllri en í öðrum textavitnum, en þó án þess að fjarlægjast frásögn 

Saxa málspaka í Gesta Danorum um of. Tveggja vikna rannsóknarferð á British Library 

í London tryggði beint aðgengi að handritinu og textanum, þar sem B-gerð er ekki 

varðveitt á Íslandi. Hér á landi eru aðeins varðveittar A- og C-gerðir sögunnar, ýmist 

þýðingar á frásögn Saxa sem oftar en ekki eru í styttri útgáfu og ævintýralegt afbrigði sem 

hefur fjarlægst uppsprettu sína í Saxa að miklu leyti.  

     Textavitni A- og C-gerðar eru einnig birt. Tvö textavitni A-gerðar, Lbs 228 8vo og JS 

36 4to, eru birt að fullu, en JS 625 4to að hluta til. Sýni af C-gerð er birt eftir Lbs. 1494 

4to, en Þorkels saga aðalfara er þar of löng til að endurrita hér.  Uppskriftir textanna eru 

stafréttar, svo sem fjölbreyttastur hópur notenda geti haft gagn af. Af þessum 

textaútgáfum og sýnum ætti munur sagnagerða (og þýðinga) textanna að vera skýr. Í 

framtíðinni væri þó freistandi að birta textaútgáfu af öllum textavitnum sagnanna í heild 

sinni. 
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Viðauki 1: B-gerð – eftir BM Add. MS 4867  

 

BM Add. MS 4867, bl. 265r, Banks Collection vol. XI, British Library, London, Bretlandi. Ljósm. Teresa Dröfn Njarðvík.  

 

Sagan/af/Gormi kongi inum/ Gamla106/ 

  I. Cap./ 

S107ꜳ hefur kongur fyrir Danmørk rädid er Gor/mur het og var kalladur Gormur hinn/ 

Gamli, hann var vitur madur og vinſæll,/ gödur og giafmilldur mønnum ſijnum, og/ 

hermadur hinn meſti, hann hiellt uppꜳ/ forn,,könga sid umm vondan Atrun/ad ꜳ Þor 

og Odinn og adra þvijlijka/ fiendur er þö kølluduſt Nordmanna/ Gudir; þvi ä þeim 

Tijmum var/ einginn þecking chriſtilegrar Truar kominn hijngad i Nordur,,Alfuna; þeſsi 

kon/gur tök ſier fÿrir ä unga Alldri, ad rannſaka ÿmislega Hluti Nꜳtturunnar, ſem/ hann 

kinni til ad spÿria, og lagdi þar ä ſo mikla Aſtundan, ſem adrir fornkongar/ høfdu hapt 

                                                 
106 BM Add. MS 4867, bl. 265r. Stafrétt – ákveðnir stafir haldast í uppskrift (s, í, á, ó, ö, u, ú, au) ásamt 

skrifaravillum (sem eru fáar). einkenni skrifara svo sem tvíkomma milli samsettra orða sumstaðar, hástafir í 

nafnorðum og víðar, kommu- og punktasetning, haldast. Styttingar eru auknar og skáletraðar. / er notað til að 

tákna línuskipti, // táknar blaðsíðuskipti, hér einnig merkt neðalmáls. Palemonas MUFI stafgerð. Titill í handriti 

stór með miklu flúri, um þriðjungur síðu fer undir titilinn.  

107 Hér er stór upphafsstafur, mjög veglega flúraður og mun stærri en skreytti titillinn ofan við. Upphafsstafurinn 

tekur u.þ.b. 15 línur eða svo. 
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til Bardaga og störra Hervirkia i ſinni Tijd: Á þeſsum Tijma vöru margir/ Iſlendſkir 

Menn med Gormi köngi, ä medal hverra einn var vid nafn Þorkell/ Snarsſon og kalladur 

Attalafari, hann hafdi ſo mikla Vegsemd af köngi, ad hann var Stall/ari hanns og Stafnbui 

og ÿmiſt Landvarnar Madur. Köngur ſat opt ad mꜳli vid Þorkel/ þvi hann var vitur 

madur og nærſta frödur, hann hafdi lengſt Æfi ſinnar leigid i Hernadi og/ reiſt þeirra 

Landa ä milli, ſem þa voru mønnum kunnug, enn var nu helldur hnijginn at alldri./ Þad 

var einn Jöla,,Aptan, er kongur ſat ÿfir Drÿckiu,,Bordum med Hijrd ſinni, at hann/ kom 

ad Mꜳli vid Þorkel, og ſpÿr hann margra þeirra Hluta er gamanſamlegir þöktu, ä medal 

hverra ad Þorkell ſegir köngi frä Utgørdum og Utgarda Loka, heÿrt/ hefi eg ad ſønnu 

gietid Utgarda, enn aungver þikiaſt nu vita hvar edur i hverri Att/ þad Land ſie, edur 

veitſtu nockrurn Veg, ſo þängad meigi Skipum hallda? Þorkell/ ſegir: Nærſta er mier ſu 

Leið Ökunn, þö eg hafi vijda farid, nema hvad eg heÿrt hefe/ af forfedrum mijnum: 

Kongur ſ(egir): þä ertu ſkilldur ad ſegia þeirra Hluta, er vier þig/ ad spÿrium undir þinn 

Hꜳls, eptir þvi þu er Lendur Madur ordinn i vorri Rijkiſs Stiörn/an. Þorkell ſ(egir): þad 

hefi eg heÿrt af Godmundi k(öngi) ä Biarmalandi, ad þad Landlægi //108 i utnordur 

þadan er Utgardur heiti, nær Siø dægra sigling, a þeſsum Vegi eru/ ſo ſtörar Öfærur ad 

aungvu skipi er fært ÿfir ad ſigla, mä og ei skipum leingra/ hallda, enn ad ſidri ſijdu 

Biarmalands, ſakir ſtorra Iſa ſem uppfilla Veſtur Hafid, enn/ ad auſtann eru ögnarlegir 

Hafſvelgir, ſo eg higg þängad verdi ei komiſt fyrir utan/ Tøpun og meſta Lijfs,,Hꜳſka. 

Kongur ſ(egir): Þeſs meira ſem eg voga, þeſs ſtærra Nafn og Rikti/ mun af mier fara, fäi 

eg þeſsa Reiſu frammqvæmt, einkannlega þar aungver hafa ſlijks/ freiſtad af þeim 

kongum, ſem fÿrir mig hafa verid i Danmørk og þad ſver eg vid minn kon/unglega Stöl, 

ad mijn Corona ſkal ei koma mier á Høfud, nie Velldis,,Spijrann i mijna/ Hønd fÿrr enn 

eg hefi komid til Utgarda og ſied þä Hluti er mig meſt forvitnar, enn liggia daudur ella. 
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Þä ſtöd upp Rädgiafi köngs, ſä er Bucki het og ſ(egir): hafid þøck fyrir herra!/ konunglega 

Heitſtreinging. (Þridiungur109) af Rijkiſins ÿppurſtu Herrum lofuduſt ad filgia/ Gormi 

köngi til þeſsarar ferdar, og vølldu ſier fyrir Høfudz Mann Þorkrl Attalafara/ hver optlega 

hafdi ä Biarmalandi til forna verid og Vegvijſir beſtann kunni./  

II. Cap/ 

Ad Vormagni liet Þorkell bua þriu Lꜳng,,Skip og øll ſtör og trauſtle/ga ummvendud ad 

øllu þvi er mest älꜳ og liet tiallda ÿfir þeim med uxa,,hudum,/ epter þvi ad ä þeim 

Tijmum var einginn Yfirbigging yfir Skipum, þä voru og aungver/ Leidarſteinar 

uppkomner og brukudu menn þä Soolſkijfu og Hrafna til Leidarvijſis: Sijdan/ liet hann 

bera þar ä allshꜳttud Matarfaung og adra þä Hluti er þeir  naudſÿnlega med þurf/tu og 

ad Vori komnu ſtie kóngur ꜳ skip med vegſamlegu føruneÿti og hafdi fimm/ Hundrud 

Einvala Lids, þad fölk var meir valid ad hreiſti og hugprÿdi enn feg/urd og skrauti; þeir 

töku hid (firſta)110 færi og lietu i Haf med hagstædum Bÿri og er ei gi/etid umm ferdir 

þeirra fÿrr enn þeir komu undir Hälogaland, höfuſt þä upp Andvidri og/ ꜳttu þeir bædi 

harda og länga utviſt, allt þar til ad þeirra koſtur var ad mes/tu ä grunn geinginn, þar 

kom og umm ſijdir, ad þeir høfdu eckert eptir, nema nock/ud af Rug, þar af giørdu þeir 

ſier Graut og Velling og leingdu ſo Lijf ſitt umm stun/darſakir. Þad var einn Dag i føgru 

Vedri, ad þeir heÿra mikla SiꜳfarSkielli, þvi/ lijkaſt ſem Brimgꜳngur væri, Þorkell 

ſkipadi einum ſinna Manna ad hala ſig i/ Toppinn og vita hvad hann ſæi til Tijdinda, 

þeſsi Madur las ſig i Toppinn og ſem hann hafdi/ grandvarlega athugad þetta, gaf hann 

þeim til Vitundar, ad þar væri Eÿ ein fyrir stafni/ ummgirdt med ſtörum hømrum; 

Þorkell bidur ad venda þꜳngad, og vita hvort nockud/ væri kvikt i Eÿunni, þeir leggia i 

Lagi vid Hamra eina og ſenda menn ä Land/ Mennirnir föru og komu jafnſkiött aptur og 

                                                 

109 Í handritinu 3.ͧ 

110 Í handritinu 1ͭ ͣ. 
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ſegia: ad Eÿann væri full med kvikfen/ad, bædi Geitur, Naut og Sauði, og ſegia þad væri 

ſo Mannſpakt, ad þad mætti/ taka hvad eitt ſem þad ſtædi. Þorkell ſ(egir): Eptir þvi eg 

er ſettur Yfirbodari og/ Leidſogu,,Madur ä þeſsari Reiſu, þä fyrirbÿd eg einum og 

ſierhverium ad taka meira af/ þeſsum Eÿar kvikfenadi, enn þier kunnid einuſinni ydvart 

hungur ſedia: enn þar ſem þier/ erud ſo diarfir, ad þier giørid hier i möti, þä er vanſied 

hvort Guderner munu läta/ ÿdur öhegnda hiedan fara. Þetta rꜳd foragtadi fölkid og tök 

ſo mikid Strandhøgg af þvi/ Eÿar fie, ſem þeirra skip kunnu ad bera: Enn eptir þvi ad 

ecki gaf ſamdægris Bÿri undan/ Eÿunni, läu þeir þar af um Nöttina; þeſsa Nött komu 

mørg Trøll framm á hamranna, þꜷ/ voru bædi ſtör og ſvørt og undarlega vanſkøpt, þꜷ 

gelltu ſem Hundar og hneggiudu ſem heſtar/ og greniudu ſem Oarga dÿr, þau þrifu upp 

ſtöra Steina og villdu kaſta framm ä Skip/enn, enn þeir läu ſo lꜳngt undan hømrunum, 

ad þä ſkadadi eckert. A medal þeſsara //111 flagda kom framm einn Ögnarlegur Jøtun, 

þeim virdiſt hann vel fimmtugur ad Hæd, hann hafdi/ fax ſem heſtur og Hroſs,,Höfa ꜳ 

fötum, Skiegg hanns var lijka ſem Tälkn,,þanir og lafdi/ efri vørinn ofan ä Brÿngu, hann 

hafdi Eyki,,As i hendi og od uti siöinn; enn af þeim/ Brimgängi ſem af honum vard 

bꜳruſt Bodaføll ä Skipinn ſo undrum gegndi, Hann/ kallar hꜳrri Røddu og ſ(egir): Þier 

illmenni ſkulud alldrei hiedan i burtu komaſt Lijfs,/ nema þier giefid oſs einn Mann af 

hveriu Skipi til Böta fyrir þad heilaga fie, ſem/ þier hafid ſtolid og rænt frä Gudunum. 

Þorkell bad ad hlutaſt umm, og var ſo giørt, og/ gäfu þeir velviliuglega Mann af hveriu 

Skipi til Böta fyrir ſig, ſo þeir kinnu ad frel/ſaſt frä þeſsum Ovætt. Þeir undu ſijdan upp 

Segl og rann ä fegurſti Bÿr, ſo innan þridia dags voru þeir komnir undir Biarmaland. J 

þeſsu Landi vex lijtid kornſæ/di, þvi þar eru ſijfelldir sniöar á Vetrum, enn ſtörir kulldar 

ä Vorinn, er giøra sumar/ Tijmann ſtuttann, ſo ad kornſædid nꜳir ei at þröaſt. J þeſsu 

Landi eru morg rennandi/ Vatns,,føll og strängar Mödur, ummgirdtar med hꜳum 
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Hamra,,Gliufrum, Þar eru og/ ſtörir Skögar med adſkilianlegum allra handa Villudÿrum. 

Nu er frä þvi ad ſegia112, / ad Þorkell lætur leggia til Landz, og kiemur at kvølldi Dags ä 

fagra Høfn og Skipar at/ færa á Land Tiølld köngs; ſijdan ganga þeir til kvelldverdar og 

drecka gott Vijn leingi/ nætur, gänga ſo til hvijldar og ſofa allt til Dags. Umm morguninn 

er Þorkell ſnemma ä/ fötum og vekur upp köng og ſ(egir): ad ſkamt hedan ſie Bÿgd 

Godmundar köngs; J þeſsu ſiä þeir/ einn Mann gänga og var ſtör i Vexti og mikill ſijnum, 

Þorkell bad ad menn ſkilldu taka vel/ i möti honum og sijna ſig helldur vingiarnlega vid 

hanns þar komu, þvi þetta væri ſiälfur/ Godmundur k(öngur): einn gödur og loflegur 

herra, hann plagadi alltijd ad hiälpa framandi mønnum/ ſem ſtaddir væri i Naud og fꜳri 

og mundi þar meſtur mälkoſtur undirfalinn ad ſtigg/ia hann ei. Þeſsi Madur geingur at  

Land,,Tiølldum, og kvedur hvorn Mann med ſijnu nafni, þeir/ veita honum allir 

hæverſklega Lotning, enn forundra ſig ſtörlega ad hann kaſtar Nafni ä hvorn Mann. 

Gormur k(öngur) tök bꜳdum Høndum möti honum i Tialld ſitt, ecki er ſagt113 ad 

God/mundur k(öngur) hafi leingi ſetid, adur enn hann baud Gormi k(ön)gi til Veitſlu 

heim med ſier. K(ön)gur ſpurdi Þorkel hvort hann ſkilldi þiggia, enn Þorkell qvadſt ei 

annað ætla, og ſ(egir): hann ſkilldi ſæ/kia þeſsa Veitſlu med ei meira Lid enn annan tug114 

Manna, enn allt annad fölk ſem eptir/ er ſkal ſvifta Tiölldum og buaſt umm ä Skipum. 

Sijdan ſkiliaſt þeir vid Landa ſijna, og/ gꜳnga heim med Godmundi k(öngi). Nu ſem 

þeir komu i høll Godmundar k(öngs) ſetti/ hann Gorm k(öng) hiä ſier i Häſæti og ſo 

hina utifrä, eptir þvi ſem hvor var umm kominn og höfſt/ þar hin virduglegaſta Veitſla, 

Godmundur k(öngur) ꜳtti 12. sonu og 12. dætur,/ ſem voru harla fagrar ad Lijkamans 

Aſijndum, þær þiönudu fyrir Bordum med/ hæverſkri kurteiſi. A medal annars lÿſtugs 

samtals, ſem köngarner hielldu ſijn/ ä millum, ad ſpurdi Godmundur k(öngur/: hvert 

                                                 
112 Frásagnarformúla, líkt og í munnlegum frásögnum, e.t.v. munnleg heimild. 
113 Hér er ýjað að einhverskonar frásögn, e.t.v. munnlegri. Slíkt kemur fyrir af og til í textanum.  

114 Í handriti 2ͭ  ͭ. 
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hanns Eyrindi væri, og hvad/ hann ætladi längt ad reiſa? Þorkell tekur mäli köngs fyrir, 

hann ſkilldi Mꜳlid vel og/ ſegir: ad Gormur k(öngur) hefdi ſtreingt þeſs heit ädur enn 

hann för ad heimann ur Danmørk/ ad hann ſkylldi ei heim aptur koma, fyrr enn hann 

hefdi fundid þad Land, er kalladiſt Ut/gardar, og væri hann hier þvi kominn ad þiggia 

Heilla,,Rꜳd af Godmundi k(öngi) til ſoddan/ Vandræda. Godmundur ſ(egir): Oꜳrleg er 

ſu heitſtreinging, og ecki hefi eg þad heÿrt, at/ neina hafi fÿſt þängad ad fara, hvad 

ſtolltar kempur þad hafa verid, nema hinn/ mikli Aſaþör, og þöktiſt hann alldrei i 

þvijlijkar Herkiur komid hafa; enn mikill og/ Giæfuſamlegur er köngur ÿdar, og gieti 

hann frammqvæmt þeſsa ſijna Reiſu, ſem nærſta/ er torvelld, þä mun hanns Nafn uppi 

vera ſo leingi ſem Nordurlønd byggiaſt enn/ ſegia vil eg ÿdur frä Utgørdum og Leid 

þängad. Útgardar eru til Útnordurs frä/ Biarmalandi ſiø dægra Sigling, er þa ſo längt 

ſiglt ut undir Heims,,Skꜷt//115id, ad þar ſieſt hverki Söl nie Dagur, Tungl eda Stiørnur, 

eda neinar Himinſins Planetur,/ helldur er þar ſijfelldt Myrkur og Dimma, i þeſsu Myrkri 

er ſo mikid froſt og onꜳtturleg fij/la, ad eingum Vætta er fært at ummbera; enn ſem 

kiemur ur meiginn Hafi undir Út/garda, er ſem komid ſie i hꜳlfrøckur, og verdur þar 

alldrei biartara enn ſo, ad þar er al/ſtirndur Himin, þä hædſt er Dags, þä koma 

Haf,,Svelgir ſo ſtörir og Ognarlegir, at eing/ri ſkepnu er þar fært ÿfir at fara, nema 

fliugandi fugli; þä eru þar Leidar,,Sund, ſem/ tempra mä i beſta Bÿri, þä Haf,,Svelgirnir 

hafa allir dregid nidur og eru undir þad kom/nir at þeir muni ſpijta upp aptur, og ſie þä 

komid inn ur þeſsum Leidar,,Sundum, þä Svelg/irnir giöſa, þä ber straumurinn ſiälfur 

undir Landid, og mætti ſä framar reiknaſt fibl enn/ Madur ſem ſlijkt vogadi at glappaſt; 

þvi er þad Rꜳd mitt at þier leggid ei fyrir ÿdur þeſsa/ Reiſu; Eg veit adra Reiſu, þö 

torvelld ſie, og miklu leingri. Ad nordann og Auſtann gr/endſa Utgardar og Biarmaland 

til ſamans, ſo ei ſkilur nema ein Möda, þo hun ſie/ ill ÿfirferdar; þeſsi möda er ummgirdt 
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med häu Hamra,,Gliufri, ſo hvergi mä yfir/ komaſt ſakir Breiddar og dÿptar Gliufurſins, 

og kann ei helldur ad ſiä med hvøriu/ möti þier kunnid þar ÿfirumm ad færaſt. Yfir umm 

þeſsa Mödu er giørd ein Bru af/ Gulli og er ſamſett med meſtu fiølkÿngi, og hÿgg eg ad 

þad ſie ä möti Nätturunni/ ad nockur mennſkur Madur ſkuli þar vid hræra: þvi Þor 

Nordmanna Gud, ſem þö var/ framar Andi enn Madur, var þar hart nær nidur ſockinn 

af Tilteigingu Utgarda,,/Loka, hefdi ei Loki Laufejar son hiälpad honum i þad sinn.116 

Þvi ſijniſt mier allſtadar/ ſtædſtu Ofærur hvar ſem þier vilied äleita, þö mä eg vijſa yckur 

Veg framm ad þeſsari/ Mödu og rædur þar umm Gifta k(öngs) ÿdvars, hvort nockud 

verdur äframgeingt, ſo þier gietid/ frammqvæmt ydvart Eÿrindi. Þar ſkal nu tiltaka er 

Godmundur bÿſt til ferdar med/ Gormi k(öngi): hann hefur ei med ſier fleira manna  

nema tvo ſijna Sveina, het/ annar Grijmur, enn annar Wøttur, þeir fara nu hvørn dag 

framm ødrum yfir mar/ga hættuſama Mödu og ſtöra Sköga, og er ei fÿrr gietid umm 

ferd þeirra, enn þeir ko/ma framm at þeirre miklu Mödu, er ſkilur ä milli Utgarda og 

Biarmalands, tök þä ſo/ ad dimma fÿrir þeirra augum, ſem þeir geingi i hälfrockru og 

ſem dagur var hærſtur, var/ ei biartara enn ſo at himin var alſtirndur, þä ſ(egir) 

Godmundur: Nu er þad Räd mitt herra! ad/ þu ſendir Lid þitt aptur til Skipa þinna, 

nema 60 hrauſtra Strijds,,manna, ſem hiꜳ þier ſkulu eptir vera og ſkal hvor einn bera 

þriggia Vikna forda; Gormur kongur/ giefur þetta sijnum Mønnum til Vitundar enn þeir 

ſøgduſt helldur vilia deÿa med hønum/ enn lifa eptir þad hann væri fräfallinn, þä hlaut 

þad framm at gänga, ſem k(öngur) villdi, og/ ſneru þeir hriggver aptur til Skipa ſinna: 

Enn eptir þetta fara þeir i 3 daga med Möd/unni og ſau hvørgi Lijkindi til hvar þeir 

mættu ÿfir umm komaſt, ad Lÿktum komu þeir/ þar at, ſem Hamrana tekur ad læcka, 

þar geingur Godmundur ofann og þeir allir eptir/ honum og ſiꜳ þar Skip i Hroſi. Þä tekur 

Godmundur til orda og ſegir: Nu er ſo komid, ad/ vænkaſt nockud Rꜳd ÿdvart; þu 
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Grijmur ſkallt filgia Gormi kongi framm og til baka/ ad þeſsari Mödu, enn þu Wøttur 

ſkallt feria þä ÿfirumm og færa Skipid hijngad ÿfir Mö/duna aptur, þvi hinumeiginn kann 

þad hvergi upp at ſetiaſt, nie med festum at bind/aſt, og ſkalltu hier ſo bijda þar til þeir 

koma aptur, ef þeſs audid verdur, enn eg mun vitia/ minna Heimkinna og bidia þar 

ydvarrar Tilkomu; enn þid Wøttur og Þorkell ſkulud æ/tijd taka Vakt á Gormi k(öngi) 

og mønnum hanns og koſtkiæfid eptir megni ad verda/ komnir ÿfir þeſsa Mödu ädur enn 

8. Sölir eru af himni, annars verdur ydur ei Aptur,,/komu audid. Eptir þetta ſkiliaſt þeir 

köngarnir med miklum kiærleikum, fer G(odmundur)/k(öngur) til Bÿgda ſinna, enn 

Wøttur flitur Gorm k(öng) og hanns filgiara ÿfir umm Mödu//117una og rær ſo ÿfirumm 

aptur./  

III. Cap/ 

Nu ſem þeir koma ÿfirumm, gꜳnga þeir ſo i 4 daga, ad þeir urdu vid eckert varir, þar var 

ſijfelldt/ ad g¨nga ä Griöti og Bruna,,Hrauni, ſo þeir voru ad meſtu sköfatalauſir, þar til 

þeir ur/du at ganga ä Brinhoſum sijnum. Ad ſijdurſtu komu þeir framm ur þeſsu 

Bruna,,Hrauni/ ä vijda Vøllu, þar ſau þeir Bygging mikla, þvijlijka ſem Borg væri, þar 

var vid þoku,,hnøttur/ ſo þickur og mikill, ad þeir kunnu aungvann Greinamun ä giøra, 

hvert helldur þad væri/ Bÿgging af Mønnum giørd, edur häfir Hamra,,klettar. J krijngum 

þeſsa Borg voru/ allſtadar Mannahøfud ä staungum uppfeſt, Portinn voru læſt med 

ſterkum Jarnvid/ium og geimdu þau ſtörir Hundar, þeir voru ſo grimmir, ad þeir eÿrdu 

aungu, Grijmur tök/ þä eitt Horn og ſälldradi ur þvi ä Veginn fÿrir þä, ſo þeir urdu 

daudſpakir. Eptir/ þetta kliprudu þeir ſig uppÿfir Jꜳrnvidiurnar og komuſt ſo i Borgina; 

þar ſäu þeir/ margar ſvartar og vidurſtiggilegar foriniur, ſem hlupu umm krijng, med 

hrædilegu Gr/enie og öpi: hvert ſem Madur ſnieri ſier, þä var fyrir hanns Nøſum einn 

ſlæmur og Olijdann/legur Odaun, og ſem þeir høfdu leingi geingid og ſkodad þeſsar 
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vidurſtiggilegu foriniur/ komu þeir at einum ÿfrid ſtörum Hellir, þar ſem Utgardaloki 

var ſiälfur inni og öttuduſt/ ad fara þar inn hefdi ei Þorkell hughreiſt þä med ſoddan 

Ordum: Ad eptir þvi at þeir/ væru ſo längt äframm komnir, þä yrdi þad þeim til æfinnlegs 

Adhläturs, ef þeir ſnieri/ frä þvi, ſem þeir hefdu meſt og beſt bÿggt Reiſuna uppä, hann 

tök þeim og ſtreinglega va/ra fÿrir, ad þeir ſkilldu ecki taka á neinu, hverki Vondu nie 

Gödu og ei helldur hræ/daſt, þött ꝧeir ſæu hrædilegar Siönir; enn ſnerti ꝧeir hid allra 

minnſta, þä ÿrdu ꝧeirra Hen/dur ꝧar ä faſtar, ſo ꝧeir kiæmuſt alldrei þadan a aptur; hann 

bad þä og gänga i ſkickannlegri Nidurradan 4 og 4 til ſamans; Grijmur og Buchi geingu 

fremſtir þar nærſt G(ormur)/k(öngur) og Þorkell og ſo hverier eptir adra. Hellirinn var 

bædi myrkur og illa luktandi/ og langur yfirferdar dyrnar og Veggirnir voru ſvartir af 

Reik og Skarni, ræfrid var allt/ þakid af pijlum og Gölfid fullt af hoggormum, 

adskilianlegar foriniur sꜳtu/ þar a järn ſtolum enn þö var ä nockur snismunur þvi sum 

sætin voru af blÿe./ dÿra vaktararnir voru nærsta vanſkapter, þeir høfdu ſumir 

hest,,høfud, ſumir hunds,,/høfud, ſumir Kattar,,høfud, ſumir Arnar,,høfud og ſumir 

Hrafns,,Høfud og þar/ eptir var allt þeirra Skapelſi, þeir voru lodnir sem svijn og hafrar, 

þeir ſlöuſt ſumir med/ ſtörum Jarnſtaungum, ſumir frømdu adra hrædilega leiki enn 

ſumir ſnieru ſijnu/ lodnu hrÿggium til ſamans og ſpirnduſt ſo hverier möti ødrum. 

Þorkell bad enn/ i ødru sinni ſijna Stallbrædur ad hallda ſier ſtilltum og taka ä aungu þvi 

er fyrir/ augunn bæri, ſem hefdi þeim fyrri ſagt. Þegar þeir komu längt inni Hellirinn 

ſꜳu/ þeir einn gamlann mann ſitia ä häum ſtöli, hann var negldur i giegnum ſig med 

Jꜳrn,,/gaddi upp vid Hellirs Vegginn, þar ſätu hiä honum 3 krökhriggiadar kerlingar 

og/ ſtungu Nösunum nidur ä milli föta ſier. Kongur ſpurdi Þorkel hvada ofresk/iur þetta 

væru? Þorkell s(agdi) ad sä sterki Gud Þoor hefdi eitt sinn ordid reidur vid/ Loka fyrir 

hanns Hofmöd og hefdi þar fyrir neglt hann med glöandi Jꜳrngaddi vid/ klettinn og i 

þeirri ſomu svipan ſlö Þör til Dauds þessar 3 kerlingar er hier ſitia/ þvi þær voru 
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filgikonur Loka. Þeir geingu þä enn leingra äframm og fundu fyrir sier/ morg ſtör ker og 

var hvert eitt gyrdt med ätta Gullgiordum og i hveriu kieri voru/ margir Hringar af Egta 

Silfri; þar hiä lä ein ſtör Tønn af undarlegu Dÿri og var/ utſkorinn og rennt rauda gulli i 

skurdina, enn ad ofanverdu var ä þvi Corona //118 af Gulli ſett med morgum agiætum 

Edal,,steinum, þar hieck og eitt koſtulegt Arm/ band ſo þeir höfdu ei annad þvijlijkt 

ſied. Þeir af Þorkels Stallbrædrum upptendruduſt / ſtrax af at Agyrnd til ſoddann 

dÿrmætra Hluta. Sä fyrſti tök alla Silfur,,hrijngana/ annar Gull armbandid og þridie 

Hornid med Coronunni; þetta vard þeim ad hinni meſtu/ firgipt þvi Hrijngar venduduſt 

til ſpiöta, Armbandid til Hoggorms og Hornid/ til eins Dreka og drap þä strax er þetta 

höfdu tekid þvert ä möti Þorkels skipan:/ Vid þetta ſkielfdiſt Gormur k(öngur) med 

sijnum fylgiurum og þötti ſier ei annad fyrirbuid/ enn ad missa Lijfid med ſijnum 

Stallbrædrum. Hier eptir komu þeir i nöc/kurn Afhelli þar sau uppheingd agiæt 

herklædi, eitt kostuglegt Gullſticki, hatt/ og Bellti og Kyrtil; ecki þöktiſt Gormur 

k(öngur) nie hans felagar þuilijka Gripe sied hafa/ og þvilijkt eiginn Gyrnd liet Gormi 

kongi ä þessum hlutum ad hann villdi fyrir allt framm/ Gripina hliöta enn þördi ecki ad 

giora ſig auglioſann; Þorkell upptendradiſt og ſo/ af heitum Agyrndar Loga, hver þo til 

forna hafdi kient ødrum, hann færdi ſig i Kyrt/ilinn og ſetti ä ſig Hattinn og gaf ſo odrum 

Ordſök med sijnu Eptirdæmi; þä tok hú/sid ad bifaſt og Ovættirnir ad grenia. 

Kerlingarnar hlupu framm og bꜳdu ad drepa/ þessa vondu Reifara ſem ſtela villdu 

Gerſemum þeirra. Þä hlupu upp allir Ovættirnir og ſöktu ad Gormi k(öngi) og mønnum 

hanns: En þeir gripu til Vopna ſinna/ og veittu kallmannlega Vørn. Grijmur og Buchi 

ſkutu af handbogum og veittu morgum/ brädan bana enn einginn kann at ſtandaſt vid 

Ofureflinu, þar fiell bædi Grijmur og/ Töfti Brödir Bucha og allir þeirra menn enn 

Gormur k(öngur) og Þorkell komuſt á burt med/ tijunda mann og urdu þvi fegnaſtir ad 
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þeir voru ſem fyrstir ä burt og hrodudu Leidig/ sijnum ſem þeir mꜳttu, allt framm til 

þess er þeir komu ad Mödunni ſtoru er ſkilur Landamerki Biarma og Utgarda: þä tekur 

Þorkell til Orda og ſegir: alldrei hefi eg/ þar komid ſem hardari adſokn hafi verid eda 

vid meiri fiendur ad eiga enn hier i/ Utgordum og ecki fyſir mig ad koma aptur i þeirra 

Hendur. Enn viliandi giorda/ eg þad at færa mig i Kyrtilinn og var þad vor hin ſtærſta 

Lucka, ad Grijmur giſti i heliu þui Godmundur liet hann þess vegna med oss fara, ad 

vier ſkilldum eckert/ Rꜳd giora fyrir oss, so honum övart kiæmi, þvi Godmundur ſitur 

ä Svikrädum vid/ oss og øſundaſt yfir vorri frægd, at vier skilldum Ohindradir komaſt 

ur þessum/ Torfærum hann er hinn Øfundſiukaſti Madur og mä aungvann vita 

Jafnfrægann ſier./ ſo ef þier briötid af mijnum Rꜳdum munu þier alldrei heim til 

Danmerkur/ komast, kongur bad hann siä fyrir øllu og leggia ut þau hallkvæmuſtu heilla 

Rꜳd, ſo/ þeir kinnu klaklauſt at komaſt ut sinna Ovina Høndum; þessu nærst komu þeir 

framm/ ad Mödunni og var þad sä sioundi dagur frä þvi er þeir foru af Biarmalandi, þar 

var/ Wottur fyrir og flutti þä yfir umm Möduna og läu þeir ſo hinumeginn Giär 

barm/inum umm Nöttina./  

IV. Cap./ 

Ad Morgni Dags buaſt buaſt119 þeir til ferda og lietta ei fÿrr enn þeir komu/ i Grend vid 

Bygdir Godmundar kongs, Þorkell bidur þä alla, at einginn ſkuli gi/efa ſig á tal vid 

Godmund kong nie fölk hanns og ef þeir væru bodnir til Gieſta, ſkill/du þeir hvorki eta 

nie drecka, nema af ſiꜳlfs ſijns Mat og ecki helldur ſitia ſo nær/ri hanns Mönnum at þeir 

kiæmi vid þä, þvi allt hvad Godmundur hefdi þeim ädur hug/ad til heidurs og sæmdar, 

þui hefdi hann øllu ſnuid i Svik og Pretti og hleipt fiøl/kingi i alla þä Hluti er hann villdi 

veita þeim. Eptir þetta koma þeir ä fund Godm(undar) k(öngs)/ og tekur hann móti med 

                                                 
119 Orðið er tvítekið í handritinu.  
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bädum høndum og bydur nu kongi at hvijlaſt þar umm//120 nockra Tijma. Kongur 

þackar honum Bodid og er nærsta fätaladur. Godm(undur)/ vijkur kunniglega ad Þorkeli 

og ſpyr hvad fyrir hanns Stallbrædur virdtu hann/ ſo lijtils ad þeir villdu ecki tala vid 

hann? Þorkell ſ(egir) ad þeir bligduduſt vid/ framandi Mꜳl, er þeir kynnu eckert at tala. 

Godm(undur) leidir þa Gorm/ k(öng) til Hallar med ſier og ſpyr almæltra Tydinda, 

Þorkell ſ(egir) honum allt hid/ lióſaſta þar af og ſo umm fall Gríjms, Godmundi brä illa 

vid, er hann/ heyrdi fall Grijms, enn liet þo ecki ä ſier feſta. Eptir þetta var alls/ konar 

Matur og Dryckur ä Bord borid og villdi Gormur k(öngur) hverki eta/ nie drecka, nema 

þad ſem hanns menn bꜳru fyrir hann af ſiälfs þeirra kosti/ af þessu þöttiſt Godmundur 

illa ſmädur og ſ(egir) vid Þorkel ad Gormur kongur/ giordi ſier ſtærſtu Oſæmd, er hann 

villdi hverki eta nie drecka, nema ſitt eigid/ Þorkell hafdi Svar til Reidu og bad ad hann 

lieti ecki þetta ſier misþocknaſt/ þvi Gormur k(öngur) hefdi ſtreingt þad heit, er hann 

för frä Utgørdum ad hann skylldi hverki/ eta nie drecka nockud framandi fyrri enn hann 

kiæmi heim til Danmerkur, hann ſ(agdi) og ad/ Gormi k(öngi) þætti einginn minni Æra 

og Vegſemd ad vera i Samſæti med honum og heyra þä/ marga loflega Hluti er 

Godmundur frammſetti. Nu ſem Godm(undur) formerkti ad þetta/ ſitt rꜳd mátti ei 

duga, þä baud hann konginum þä ellſtu ſijna Dottur og ſo hanns/ medfylgiurum þær 

adrar sijnar Dætur, þetta behagadi þeim nærsta vel og/ hefdu vissulega fordiarfad ſig 

hefdi ecki Þorkell afvendt þessum illa Ásetn/ingi, nema fiörir af þeim ſem hofdu þä 

kitlandi fijſn kiærari enn þeirra/ eigin Velferd, þeir logduſt med dætrum Godm(undar) 

og miſstu þar fyrir allt ſitt/ for ſtand og urdu ølldungis Afſinna. Buchi Rädgiafi Gorms 

k(öngs) ſem þö/ hafdi halldid ſig kallmannlega, allt til þessa, for sö ſig ſkammarlega og 

lagdiſt med/ þeirri elldſtu Dottur Godmundar og misti þar fyrir Vit og Rænu, hann villdi/ 

þo fylgia sijnum Herra uppä Veginn, enn ſem hann ætladi yfir Vatns,,fall nock/urt 
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kollſteiptiſt Vagninn undir honum ſo ad hann drucknadi og þotti Gormi k(öngi) hinn 

meſti skadi. Nu ſem God(mundur) k(ongur) ſä þad ad hann gat eckert äunnid hielt hann/ 

mikid af sijnum Aldingardi og bad at Gormur k(öngur) villde gänga med þängad, ad/ 

ſkoda og ſmacka hanns Avøxtu. Kongur giordi sijna Afsøkun eptir Rádi Þorkels/ og 

ſ(agdi) ad Tijminn væri forhlaupinn og yrdi þar fyrir ſtrax ad gefa ſig til ſinnar Reisu. 

Godm(undur) fornam þä, ad þeirra klökheit geingu yfir hanns Yllſku, hann/ ſkeinkti 

þeim þo margar agiætar Gerſemar og liet þä ſo ohindrada fra ſier fara/ Eptir þetta för 

Gormur k(öngur) til Skipa ſinna og fieck fyrſt gódan Bÿr, inn til/ þeſſ ad Vindurinn 

ſnieri ſier og hofdu þeir þä Andvidri riett ä möti. Þar kom/ umm sijdir, ad þeir urdu 

kostþrota, ſo fokid var yfirkomid af Hungri/ og kullda; Aungver vissu þä betri Räd enn 

ad falla til Gudanna/ med audmiukum Bænum og giøra þeim Heiti, þa vard Tvijdrægni 

i Lidi/nu, þvi ſumir villdu fella Spön til Byriar og äkalla Þoor Nordmanna//121 Gud; En 

Gormur k(öngur) kalladi med hárri Røddu á UtgardaLoka og lofadiſt ad/ þiona honum 

alla æfi, þä rann ä hinn æſkilegaſti Byr og liettu ei ferdum fÿrr enn þeir/ komu i Danmørk: 

Eptir þetta ſettiſt Gormur k(öngur) um kyrt og gaf ſig ølldungis til/ Röligheita, hann 

reiſti til Svijarikis og mægdiſt vid Inga kong, ſettiſt ſijdan at Danmørk og hafdi frid vid 

allar þiodir og lifdi þar eptir allann ſinn Alldur i Rolegheitum.122/ 

V. Cap/ 

A þessum Tijma bodudu þeir loflegu Herrar Clemens Päve og keiſarinn/ Carolus 

Magnus þá chrisſtilegu Tru hier i Nordur,,Alfunni og fluttu þetta/ Eyrindi med stærstu 

Röggsemd um Portugal, Spanien, England og Þijſka/land og gáfu ei fyrr upp enn allt 

fólk var ſkÿrt og settu þar inn Presta og Byſku/pa ad uppfræda fölkid og giora þad 

fullnuma i þeim Rómverſku frædum/ og ødrum Ceremonium, ſem i Päva,,Tijd voru 

                                                 
121 Upphaf bl. 268v. 
122 Þetta hljómar eins og niðurlag sögunnar, en hún heldur þó áfram en þó er eins og mikið af fyrri hlutanum sé 

endurtekið. 
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almennar.123 Þegar Gormur k(öngur) var ordinn/ Nijrædur Madur og hann var kominn 

ä Grafar Backann, færdu nockrir hann i Mein/ing med ſterkum Bevijſingum, ſo at hann 

trúdi Odaudleik Sꜳlarinnar, þä fieck/ hann fijſn ad vita hvada Samaſtad þeim væri 

fyrirbúinn eptir Daudann og hvor/ Laun þeir ſkilldu hafa, ſem gøfgudu Gudina i þessu 

Lijfi. J þann Tijma voru/ nockrir Menn i kongsins Gardi, ſem bäru Øfund vid Þorkel, 

ſätu ä/ heimuheimuglegum Svikrädum vid hann og rægdu hann vid konginn. Þeir ſøgdu: 

ad eptir þvi ſoddan Spursmäl geingi yfir mannlegan Vijsdöm, og væri ei/ annarſtadar 

Andsvör at fä þar umm enn alleinaſta hiä Gudunum, hver/ier þö ei byggia medal Manna, 

þä væri þad best tilfallid, ad Þorkell, ſem/ bædi ſæti eptir kongſins Lijfi og Rijki, 

ſkickadiſt til þessarar ferdar, ad sæ/kia Visku og  Andſvar til ÚtgardaLoka. Þegar Þorkell 

vard vijs um soddan/ Velrædi ſinna Ovina æſkti hann þeirra til ferda med ſier er meſt 

höfdu ꜳ/ Svikrꜳdum vid hann ſetid, þä villdu þessir forrædarar giarnann ummvenda/ 

þessu kongſins Rꜳdi, enn þad var þä alls ofſeint og feingu ſi þar ä of/ann ei annad enn 

Spott og Spie af Þorkeli fyrir sijna Bleidu og Lódurmenn/ſku og hier ad hnijgur þad 

Mꜳltak: fals ſlær opt ſinn eiginn Herra um häls/ og ſa fellur giarnann i ſömu Grøf er 

hana hefur ødrum buid.124 Ept/ir þetta biö Þorkell ſig á þremur Skipum og hafdi 100 

manns ä hveriu/ þau voru øll ſtör og tialldad yfir med uxa hudum, eins og til forna/ þar 

liet hann ä bera koſt og annan farareyrir er þeir naudſynlega medþurftu/ eptir þetta vinda 

þeir Segl og leggia i hag med hagſtædum Bÿri og gi/etur ei um ferdir þeirra fyrr en þeir 

koma a Veſtri sijdu halogalands/ þä lægdiſt nidur Utſinningur enn rann ä Utnÿrdingur, 

ſo ſem bægdi og drifu/ þar eptir i veſturhøfinn i full og føſt 9 dægur, ſijndiſt Þorkeli þä 

ögnvæn/liga ähorfaſt þar þeir voru ſo längt advega komnir og taldi ömättugt at ſig/la þad 

upp aptur, á hálfu missiri, er þá hafdi afvega borid vegna mat//125arſkortar og annars 

                                                 
123 Þetta mun vera skrifað eftir siðbreytingu, svo mikið er víst.  
124 Mér er ekki kunnugt um þessa málshætti annars staðar.   
125 Upphaf bl. 269r. 
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Naudþurftarleiſis og ſijndiſt nu øllum litlu betra Lijf/ enn Hel, þvi tök Þorkell ſier fyrir 

med ſinna Manna ſameiginnlegum Vilia/ ad hallda äfram i veſturhafid og ſigla til 

utnordurs ur Ginnunga Gapi og/ eiga ſo Grenland á hægri hond ſier, þeir venda þä leid 

ſinni i Veſtur siöinn/ og høfdu á eptir ſteinödann utnyrding og ſo längt voru þeir nu 

komnir út úndir/ Heims,,Skautid ad Degi tök ad halla og Söl skein þar ei, þä hædſt var 

Dags/ þá var og þeirra Elldividur ä þrotum, ſo þeir mättu endilega eta hrꜳtt og dö þar 

af/ fiolldi fólks; enn sem Naudinn gieck ſem hærſt og einginn vænti ſier framar Lijfs/ 

ſau þeir fyrir Stafni eitt Eyland, hvar af þeir urdu hiartannlega gladir, þar ſau þeir/ Elld 

brenna med unarlegum formi, ſtundum var hann ſo hꜳr ad hann nam vid Loptid, enn/ 

ſtundum lä hann nidri. Þorkell gieck þar ä Land vid nockra Menn allt þar til hann/ kom 

þar nálægt ſem Elldurinn brann, þä ſä hann ſtörann Hellir og ſä þar inni ſitia/ 2 Jotna, 

þeirra Nasir voru i sköpun ſem hrútshorn og krókbeigduſt ſo ofann ä/ Brÿngu, þessar 

sijnar Nasir brúkudu þeir til ad kaſta med Vidum ä Elldinn/ med þeim eirninn ad bläſa 

i Elldinn. Annar Jøtuninn heilſadi honum og ſegir: ad ſu/ Reiſa, ſem hann hefdi fyrir ſig 

tekid, væri ómöguleg og ä möti mannlegu Medali/ þvi þad land ſem hann eptirleitadi, 

lægi ÿtſt ut undir Heims,,Skautinu, en þo ſ(egiſt)/ hann vilia vijſa Þorkeli Veg þängad, 

ef hann kynni med þremur Ords,,hättum ad ſegia/ ſier þriu Ord ſem ſønn væri. Þorkell 

ſ(egir): fyrſta126 Eg minniſt ecki ad eg hafi ſied þad fölk/ ſem hafi haft ſo vanſkaptar Naſir 

ſem þier hafið, ødru127Eg hefi alldregi verid i þeim/ Stad ſem eg villdi sijdur vera enn 

hier. Þridiu128 Sä fótur ſkal vera mier kiæraſtur ſem/ mig ber fyrſtur hedann frä Dyrum. 

Þessir Jøtnar lofudu miog Þorkels Tal og/ ſogdu hann ætti enn fiøgra Dægra Sigling fyrir 

hondum adur enn hann kiæmi til/ Utgarda og væri þar hverki Gras ä Jørdu nie Dagsliös 

ä Himni og þar mun/di hann finna Utgarda Loka i einum myrvum Hellir og illa luktandi, 

                                                 
126 Í handritinu 1.ͣ 

127 Í handritinu 2.ͦ 

128 Í handritinu 3.ͦ 
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Þorkell/ vard undarlega bänginn af ſo längri siglingu, þö hreiſti hann ſig upp aptur og/ 

bad þä af gefa ſier Elld. Jøtuninn ſ(agdi): ef þu villt fä Elld hiä Oſs, þä ſkalltu ſegia mier/ 

enn nu þriu Sannord i þremur ſønnum Ordskvidum. Þorkell ſ(egir): fyrſta129 fꜳtæks 

manns/ Rꜳd ſkulu alldrei foraktaſt. Ødru130 Eg er nu ſtaddur i ſo mikillri hættu ad þar 

ſe/ eg kann klaklaust ad komaſt til baka, þä vil eg aungvum þacka meir en Bein/um 

mijnum fyrir mijna Velferd. Þridiu131 þar ſem eg væri nu kominn hiedan þä villda/ eg 

bædi lofa þvi og efna þad, ad eg ſkilldi alldrei koma hier optar. Sydan skilld/i ſt hann 

vid þä og för til Skips ſijns og bad þä taka vara á Elldinum, er þeirra Lijf var/ undirkomid, 

þar eptir feingu þeir godan Bÿr og gäfu ſig ſtrax til segls og ſem þeir voru/ i haf komnir 

ſkyggdi ætijd meir og meir fyrir þeirra Augum, þar til þeir komu i þä dimmu/ ad þeir 

ſáu hverki Söl nie Tungl, eda neinar Himinſins Planetur, þeir ſettu þä/ Liös i Lyktir og 

feſtu upp á hveriu Skipi, ſo þau ſkilldu i ſundur villaſt, þessu/ Mÿrri fylgdi ſoddan 

Onatturleg fÿla og froſt, ad fölkid dö hrønnum, ſo þeir voru var/la seglfærir eptir. Lokſins 

bÿrti nockud fyrir þeirra Augum og komu þeir þä ſo ſem/ ur mÿrvu húſi i hälfrøckur, 

var þä alſtirndur himin, þa hærſt var Dags; þä hófuſt//132 upp fyrir þeim ognarlegir 

Haf,,Svelgir og ſijndiſt þad ei Hættann minnſta. Þorkell fornam/ þa af Straumunum, ad 

Svelgirnir läu nidri og voru komnir undir þad ad giöſa upp ap/tur baud hann þä ſtrax ad 

leggia ä, þar ſem lijkaſt væri til Yfirferdar og för þad eptir þvi/ ſem hann tilgat, ad þä 

þeir voru komnir inn ur þessum Leidar,,Sundum, guſu Haf,,Svelg/irnir og bar 

Straumurinn þä ſo til Lands./  

 

                                                 
129 Í handritinu 1.ͣ 

130 Í handritinu 2.ͦ 

131 Í handritinu 3.ͦ 
132 Upphaf bl. 269v.  
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VI. Cap./ 

Nu er þar til Mäls ad taka, ad þeir komu Skipunum til Meiginn Lands og legg/ia þar at, 

ſem beſt þökti og voru þar ſtorar fiorur fyrir og gliädu allar af rauda Gulli/ þad sijndiſt 

þeim allt Gull ſem i þeirra Landi var Griot og Sandur, þar gieck Þorkell/ ä Land vid 

þridia Mann og ſä aungva Lijkind til ad ꝧar væri nockursſtadar kvikt. J/ einum Stad ſä 

hann hamra häfa og mikla, þar framann framann i ſä hann eitt hellirsgiøgur þängad/ 

gieck Þorkell med fylgiurum ſijnum og ſijndiſt honum þä Hellirinn bædi ſvartur og 

mikill/ Yfirferdar, hann ſlö Elld og tendradi Lios og Lÿſtu ſier um Hellirinn, hann ſä þar 

ſem fyrri/ er frá ſagt, Jꜳrnſtöla á bádar sijdur og Hoggorma umm allt Golfid. Han gieck 

þä enn/ leingra aframm, allt þar til hann kom at einu Watni, og ſem þeir komuſt þar 

innaryfir, komu/ þeir i annann Hellir, þar ſau þeir Utgarda Loka liggia bundinn i digrum 

Jꜳrnhleck/ium, hanns Hꜳr luktadi ecki alleinaſta illa, helldur var þad lijka ſem Spiöt og 

Horn/ og Hoggormar enn Skiegg hanns var ſem Tälkn,,þanir og tök ä Brijngu; Þorkell 

ſp(urdi): hvort þetta væri Utgardaloki? enn hann qvad þad satt vera133, Loki ſpyr hvert 

hanns Eyrindi/ væri þängad? enn hann ſagdi honum allt hid ſanna ad Gormur k(öngur): 

hefdi ſendt hann at ſpyria hann at, hveria heimvon hann ætti eptir Daudan og hvor Laun 

þeir feingi i ødru Lijfi, ſem tru/lega vegſomudu Gudina hier i Heimi? Loki ſ(agdi): ſtör 

forvitni er þetta og mikid kapp/leggur Gormur k(öngur): ä ad veita mier Onädir en ſeig 

honum þö fyrir mig: þann hann hefur/ meſt vegſamad hier i Heimi, af þeim mun hann 

meſtar Virdingar hliöta i ød/ru Lijfi ; Þorkell bad hann fä ſier eitthvad, ſem hann kinni 

ad sijna Gormi k(öngi) til ſannra/ Jardteikna ad hann hefdi fundid hann. Loki ſ(agdi): 

tak eitt Hꜳr ur Skeggi mijnu og bu umm/ vandlega og fær Gormi k(öngi) og ber honum 

Qvediu mijna, og vit hvort honum bregdur eckert/ vid. Þorkell þreif i Skiegg hanns og 

                                                 
133 Hér virðist Þorkell vera að mæta Útgarðaloka í fyrsta sinn, þó svo að þetta sé önnur ferð hans. Þá er híbýlum 

hans einnig lýst öðruvísi.  
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villdi kippa burt einu Hꜳrinu, enn þad/ var ecki ſo lauſt, ſem hann hugdi, hann bad þä 

filgiara ſijna ad taka ä med ſier, enn þeir/ gátú þad ei ſlitid, þä tök Þorkell Øxi ſijna og 

ſlembradi til og tök ei ørt af, i annad/ sinn hiä hann til öraglega, ſo hann gat ſlitid med 

Axarhirnumm; þetta här gaf ſo vondan/ Daun frä ſier, ad þeir kunnu þad ei ummbera, 

og urdu at hallda klædum fyrir viy/um ſier; Þorkell tök Hꜳrid og biö um vandvirkilega 

i morhum ummbúdúm, þetta/ Hꜳr var ſo ſterkt, ad Þorkell mätti neita allrar Orku, ad 

hann kinni begia þad til/ ſamans, ſo þad kiæmiſt þess hæglegar i ummbudirnar. Eptir 

þetta vendi Þork(ell)/ til skips og ſem þeir gengu ut eptir Hellirnum, riſu Ovættirnir upp 

og ſpudu ꜳ/ þá Eitri, ſo þeir komuſt naumaſt Oſkiemdir til manna ſinna. Menn Þorkels 

høfdu/ ei verid Ydiulauſir á medan/ þvi þeir høfdu farid ä Land og lätid Agirndina räda/ 

meira enn ſitt Vit og Velferd, vid hvoriu Þorkell hafdi þó opt varad þä, þeir fer/iudu 

ſkipin af Griöti, þad er þeir meintu Gull vera, Þorkell baud þeim adrid/ia ſtrax aptur 

skipinn, enn þeir ſkeittu allz eckert umm hanns skipan og lietu ſem þeir/ heyrdu þad ei, 

nema Skipveriar Þork(ells) giørdu ſem hann ſagdi, þeir ruddu Skipid og køſtu/du øllu i 

siöinn, Þork(ell) baud ad þeir vardveittu nockur sticki, ef þeir villdu og mundu//134 þeir 

ſiä hver metall i þeim væri, ef þeir kiæmi til ſinsſ Mödurlands. J þessu Bili ko/mu margir 

Ovættir ad Siäfarſtrøndunum, þar ſem skipinn läu og ſpudu ut á þꜳ og til þeirra 

allzhättudu Eitri og Ölifian, ſo þeir mättu endilega giefa ſig ofann undir þiliar/ og ſkÿla 

ſier fyrir þvilijkri forgift. Eirn af Þorkels skipsmønnum leit útfyrir/ Bordid og villdi ſiä 

hvad umm væri og missti þar fyrir ſitt Høfud, annarſ miſti/ bædi sijn Augu i ſømu ferd, 

ſä þridie rietti handlegginn út og villdi kippa/ Lukunni ofan yfir, enn hann drö hann 

handarlauſann ad ſier aptur. Nu ſe Þork(ell)/ ſier i hvijlijkum Naudum og fꜳri þeir eru 

ſtaddir, þä ſneri hann ſinni Bæn til þess/ ſem ſkapad hefdi Himin og Jørd og øllum 

Hlutum ſtiörnadi, þad þöktiſt/ hann merkia og ſkinia af ſiälfri Nꜳtturinni, ad þad mundi 

                                                 
134 Upphaf bl. 270r.  
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vera einn mektugur Herra og hiet þar fyrir ad þiöna honum alla ſijna Lijfdaga, þä linadi 

þess/ari Galldra,,hrijd og feingu godan Bÿr ä Haf út; enn ſem þeir komu ad/ 

Hafſvelgiunum, bar Vindurinn Skip Þorkels þar ſvarlega yfir umm/ ſo hann komſt med 

heilu og hølldnu a ſiøtta135 deigi til Solarinnar Liöss og dag/ſins Biartleika, enn hin tvø 

skipinn ſem fÿr var ummgietid voru nærſta/ þung fyrir med Gullfarmana og þo 

Vindurinn væri gödur, þä riedi/ Straumurinn meira og dró Skipinn i ſig og tøpuduſt þeir 

allir er þar/ ꜳ voru, enn Þorkell fëck hæga og hagſtæda Bÿri og lietti ei ferdum sijnum/ 

fyr, enn hann kom i Noreg, þar ſpurdi hann þau Tijdindi, ad Þijſkaland hefdi/ tekid vid 

chriſtilegri Tru, þvi ſijndiſt honum rádligaſt ad draga inni Þijſka/land og efna þar Heit 

ſijn, adur enn hann kiæmi heim i Danmørk; hann ſigldi/ ſo til Þijſkalands og meðtök 

hann skijrn og liet ſier undirvijſa i Guds/ Ordi og vard ſo riett chriſtinn Madur, þar eptir 

rieſti hann til Danmer/kur, med tvo ſijna Stallbrædur er eptir lifdu af øllum hanns 

Sel/ſkap, þvi ſumir döu i þvi myrkva Hafi af Kullda og Onättúrulegu/ froſti, enn ſumir 

i Þijſkalandi af Loptſins umbreitingu, þá þeir komu/ til Liöſsins./  

VII. Cap./136 

Þegar Þork(ell) kom heim til Danmerkur, fagnadi Gormur k(öngur) og adrir/ hanns 

Vinir honum, Þorkell var þä ſo torkinntur at þeir þektu hann ei fyrir Megurd af/ 

Ahyggiu, ſem hann hafdi alltijd borid medan hann var i þeſsari Utlegd, Gormur k(öngur) 

haf/di Lÿſt ad heyra Þorkel ſegia frä þeſsari ſinni Reiſu og hvorninn honum hef/di 

geingid i þeſsu Okunna Landi137; Enn Ovinir Þorkels hofdu ecki af/lagt enn þä at forliuga 

hann vid könginn. Þeir advorudu Gorm k(öng) heimug/lega, at þar ſem hann heÿrdi 

                                                 
135 Í handritinu 6ͭ ͭ ͣ.  
136 Hér fer stafsetning og meðferð styttinga aftur að samræmast fyrstu tveimur köflunum. Þeir kaflar virðast vera 

skyldir A-gerð, og munu vera þýðingar úr dönsku, en líklegast auknar með öðrum heimildum.  
137 Hér virðist enn gert ráð fyrir að Þorkell hafi ekki áður komið til Útgarða. Því ella væri landið ekki sagt 

ókunnugt þar sem Gormur sjálfur var með í fyrri leiðangrinum. Því virðist ljóst að hér sé tveimur eða fleiri 

heimildum steypt saman.  
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þau nij Tijdindi, ſem Þorkell hefdi med at fa/ra, þä væri þad Omøgulegt, at ſa kinni lifa 

eptir þann Dag, kongur ſam/þickti þetta, med þvi hann hafdi ſkømmu ädur dreÿmt 

þeſshättar Draum//138 ad þad mundi ſo tilgänga ſem þeir ſegdu; þui tilſkickadi kongurinn 

Menn, ſem ſkilldu/ heimugliga ſlä hann i Hel um Nöttina, enn Þorkieli urdu ſoddan 

Svik undirvijſud, þvi/ lagdi hann einn Triefauſk i sængina, enn hiellt ſig ſiälfur 

annarſtadar. Þeſsir forræd/arar athugudu eckert og meintu ad Þork(ell) lægi i Sænginni, 

þeir ſtungu morgum Sp/iötum giegnum fauſkinn og meintu ad þeir hefdu drepid Þorkel 

og gengu ſijdan þadan. Um/ Morguninn geingur Þorkell fyrir Gorm k(öng) þar hann ſat 

yfir Mältijd og ſ(egir): Herra! Eg vil/ giarnann giefa þier til af Hiarta, þann Misgiørning, 

er þu villdir läta mÿrda mig/ i Nött, og betala mier med Vondſku og Svikum þä 

mæduſømu Reisu og Lijfs Häs/ka, ſem eg hefi verid i ſtaddur umm Stundir þinna vegna: 

Eg hef i Sannleika fundid/ Jdil Svik og Otruſkap fyrir mijna trua þienuſtu af þeim og 

vænti mier alls goods/ af viſsulegs Æruſkeinks fyrir mijna Outſegiannlega Mædu. Af 

ydur hefi eg/ formerkt þann allra ſtrærſta fiandſkap, og þar ſem enn er nu findiſt nockurt 

Angur/ og Bligdan hiä ÿdur, þä væri eg ſo ſem nockurskonar Hefnd og Straff yfir ÿdur, 

fyrir/ ydvarn Otruſkap. Kongurinn villdi þä endilega heÿra, hverninn allt hefdi til/ 

geingid umm hanns Reiſu, og bad at Þorkell ſettiſt nidur og ſegdi ſier allt hid ſanna. Enn/ 

ſem Þork(ell) ſ(egir) konginum allt frä þvi fÿrſta og til þeſs ſijdaſta, þar med hvad/ 

vidurſtiggileg og amätlig forinia at Utgardaloki væri og hvorninn hann var ä/ ſig kominn, 

þä harmadi kongurinn þad nærſta miøg og ſo nær gieck honum ſꜳ/ harmur, ad hann 

lagdiſt i fꜳng Þorkeli og gaf þar upp ſinn Anda og fieck ſo ſiäl/fur ad vita hvad aumlegt 

fängelſi hann ætti at lijda hiä Utgardaloka, hvern hann hafdi ſo ummhÿggiulega dÿrkad. 

Þorkell leiddi þä framm Hꜳrid, ſem hann hafdi/ tekid ur Skeggi Loka til viſsra Jardteikna 

þar umm at hann hafdi fundid hann og margir/ ſem þad ſkodudu dou af þeim 

                                                 
138 Upphaf bl. 270v. 
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andſtiggilega Daun er af þvi var. Gormur k(öngur)/ var heigdur at fornum Sid hiꜳ 

ødrum Danmerkur köngum, en Gaut/rekur hinn Raudi, Sonur hanns tök Kongdöm 

eptir hann. Þorkiell/ hiellt vel Tru ſijna til Ellidaga og lÿkur hier frá honum at ſegia./ 

Endar ſo Gorms þꜳtt./ 
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Viðauki 2: A-gerð – eftir Lbs. 228 8vo 

 

Lbs. 228 8vo, bl. 121v, handritadeild Landsbókasafns Íslands, Reykjavík. Ljósm. Helgi Bragason. 

Þáttur,/ um/ Ferð Haraldar Gormssonar/ til/ Geirrauðargarða,/ eptir Søgn Saxa//139 

Það er upphaf frásøgu þessarar, að við hirð/ Haralds Gormssonar, Dana Konúngs, var 

sá/ maðr frá Þelamørk í Noregi, er Þorkell/ hét; hafði hann lengi verið í siglíngum, til/ 

ýmissa landa, og komið til Geirrauðargarða./ Sagði hann konungi þaðan mörg tíðindi 

undarlig./ Kvað hann ríki það liggja svo lángt fyriri utan/ Sólarbraut og allra 

himintúngla, að ekki deildi/ dægur, og yrði að síðustu að fara í sífelldum/ myrkvum. 

væri á leið þeirri margar torfærur/ og ófært flestum mönnum, en gnógt væri þar/ gull 

og silfur. Konúngr hlýddi gjarna á slík/ar sögu, og fyrir því að hann var á léttasta/ skeiði 

og gjarn til frama, en hafði gott/ val hraustra drengja, streingdi hann þess/ heit og með 

honum þrjú hundruð manna, að/ sækja Geirrauð konúng heim, og var svo tilskyldt/ að 

Þorkell skyldi segja leið. Og er hann hafði/ gengist undir vilja konúngs, segir hann svo/ 

fyrir að gjöra skuli 3 knörri. Þurfa þeir að/ vera þeim mun traustari að viðum og betur/ 

seymdir og að öllu ramgjörvari en önnur skip/ sem sjóar eru meiri og verri á leið vorri 

enn á/ öðrum höfum. Vér skulum hlaða skipin/ með vistumir og drykk, og streingja yfir 

                                                 
139 Lbs. 228 8vo, bl. 121r og upphaf 121v. Stafrétt. Styttingar eru auknar og skáletraðar. / er notað til að tákna 

línuskipti, // táknar blaðsíðuskipti, hér einnig merkt neðalmáls. Palemonas MUFI stafgerð. Notkun ð og d hjá 

skrifara er óregluleg auk þess sem hann notar margar mismundandi leturgerðir fyrir ð og d. Því var sú 

ritstjórnarlega ákvöðrun að skrá ð í uppskrift textans þar sem það ætti að vera hljóðkerfislegt ð.  
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áhöfn/ina öldúnga húðir, svo ekki saki þótt á gefi./ Svo var gjört sem Þorkell gaf ráð 

til, og stihu hund/rað manna á hvört skip; léttu þeir síðan akker/um og létu úr lagi. Gaf 

þeim vel/ byri //140 uns þeir komu fyrir Hálogaland, féllu þa a/ andviðri, og velkti 

skipum lengi í hafi, gjörðist/ þeim þá vistafátt, og fór því fram um hríð. / Loks heyrðu 

þeir álengdar brim hljóð og grunn/ föll; af því skildu þeir, að þeir væru komnir nærri/ 

landi. Rann þá einn af skipverjum uppí/ reiðann og kom aptr með þau tíðindi, að 

sæ/bratt eyland væri fyrir stafni. Við þetta/ urðu þeir glaðir og héldu að eynni. Og 

þegar/ þeir höfðu varpað akkerum og fest skipin, fóru/ nokkrir menn á land. Var þar 

sæbratt og/ sneiðinga upp að gánga. En á landi meðfram/ sjónum voru stórhjarðir nauta 

og sauða. / Þorkell bauð mönnum sínum varnað á að taka/ þar af meira af en þeim 

gisnist til næsta máls/ en ef þeir brygði af boðum hans, mundi lands/vættur tálma 

burtkomu þeirra. En skip/verjar fóru meir að fýst sinni en boðum Þor/kells og hjuggu 

búsmalann uns þeir höfðu/ fermt öll skipin. En næstu nótt á eptir urðu/ menn þess 

varir, að ógurligr óvættr, með geysi/ mikinn fork í hendi, óð út í sjóinn, og sem/ hann 

mundi eiga steinsnar til skipanna,/ laust hann forknum á sæinn. Var það högg svo mikið, 

sem hinn mesti vobrytr/ og mælti: Svo fest ek skið yðar, al aldrei141 skul/ut þér héðan 

komast, nema sínum manni sé/ blótat af hvörju skipi, fyrir þat er þér tokut/ 

heimildarlaust af hjörð þeirri, er goðin eigu. //142 Og er Þorkell heyrði slík ummæli, 

sagði hann/ það til, að hluta skyldi menn til blóts, skipver/jum til fararheilla, og var svo 

gjört. Og er þvi/ var lokið rann á byr og sigldu þeir til Bjarma/lands. Það land er þakið 

snjó, þar er og sífelldur kuldi og nýtr þar lítt sumars. gnógt/ er þar stórskóga en skortur 

aldina. þar er og/ fjöldi villidýra þeirra, er óþekkt eru á öðrum/ löndum. þar falla margar 

stríðar ár með/ miklum nið og hvítfyssingi, fyr því að botn/ er fleiðróttur. Þar setti 

                                                 
140 Upphaf bl. 122r.  
141 Skrifari hefur næstum tvítekið orðið „aldrei“.  
142 Upphaf bl. 122v. 
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Þorkell skip sín/ og sló landtjölldum við ströndina. Kvað hann/ skamt þaðan til 

Geirrauðargarða. Bannaði/ hann skipsverjum að eiga nokkurt tal við lands/búa ef til 

þeirra kæmi, því þeim mundi/ fást nógt tilefni af orðalagi komumanna/ til að vinna 

þeim grand, ef þeir væru ekki svo/ mjúkir í máli, sem hinum líkaði; þögn væri/ þeim 

því óhultust. Hann einn kvaðst án hættu/ mega við þá tala, af því sér væri áðr kunnir/ 

siðir þeirra og háttsemi. En þá rökkva tók/ kom maðr til þeirra feikna stór, og heilsaði/ 

hann skipverjum með nafni. Fannst öðrum/ fátt um en Þorkeli; hann fagnaði vel 

komu/manni og sagði félögum sínum, að það væri/ Goðmundr, bróðir Geirrauðar. 

Hann spyr/ Þorkel hví menn hans mælti ekki orð frá munni?/ en hann kvað það valda, 

að þeir kynni ekki að/ mæla á hans túngu. Goðmundr bauð þeim/ til//143 gistíngar og 

setti þá á vagna; og sem þeir/ voru komnir nokkuð áleiðis sáu þeir á, með/ gullbrú yfir. 

Fýsti þá að ráðast yfir brúna/ en Þorkell varnaði þess. Deilir á þessi sagði/ hann löndum 

með mönnum og óvættum, og er/ engum mennskum manni kvæmt yfir hana./ Litlu 

síðar komu þeir til híbýla Geirrauðar.144/ Þorkell lagði ríkt á við menn sína, að láta/ ekki 

sigrast, þótt þeirra yrði freistað með ýmsu/ móti. Skyldu þeir geyma þess vandliga, að/ 

bergja ekki á vistum Landsbúa, og beiðast/ þess að mega vera einir sér í herbergi, því/ 

ætti þeir við, þá mötu neyti; myndu þeir gleyma/ öllu um sína hagi, og aldrei síðan losast 

frá/ þeim illum vættum. þó bið eg yðr, mælti hann/ mest að varast við öli og dætrum 

Goðmundar./ Hann átti 12 syni væna at yfirlitum og eins/ margar dætur og voru þær 

allra kvenna fríð/astar, og þjónuðu hvortveggja fyrir borðum./ En er Goðmundur sá, 

að hinn útlendi konúngr/ og menn hans voru sér einir um kost, reidd/ist hann og mælti: 

Þér kunnið illa gott að þiggja,/ og gjörið þér oss mikla svívirðu, þar sem vildum/ láta 

yður í té allan beina. Þorkell svarar:/ Slíkt er ekki gjört til spotts við yður, herra!/ heldur 

hans vegna, að hollust eru heima/føngin. En sem Goðmundr sá, að þeir létu ekki/ 

                                                 
143 Upphaf bl. 123r.  
144 Líklegast hefur skrifari hér ruglast á nöfnum, af samhenginu að ráða ætti að standa þarna „Goðmundar“. 
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girnast á krásum hans, býðr hann að gifta/ konúngi einhverja dætra sinna, er honum 

þætti/ best. Slíkt hið sama bauð hann félögum hans,/ að kjósa sér konur af hirðmeyum 

hans og//145 voru margir þess fúsir, en Þorkell kvað/ það mundi illa gefast, og létu allir 

að/ orðum hans, nema 4 menn. þeir gengu að/ eiga konurnar og ærðust þegar og máttu 

þeir/ ekkert muna um sína fyrri hagi. Ekki hætti/ Goðmundr við svo búið, heldr bauð 

hann konúngi í/ laukagarð sinn, að lesa sér þar aldini, og gjörði/ hann mikið orð á því, 

hversu garðurinn væri/ lystilegr; en Þorkell gegndi máli hans fyrir/ hönd konúngs og 

sagði: að mál væri að halda til/ skipa. En er Goðmundr sá, að ekki gjörði/ við þá að 

eiga, fylgdi hann þeim yfir ána, og lét/ þá fara leiðar sinnar; en er þeir komu fram lengra/ 

sáu þeir þorp álengdar, er því var líkast að sjá/ sem suddasky. Voru þar borgarveggir 

allir/ stikaðir og manna höfuð á stikunum. Gættu/ þar grimmir hundar borgarhliða. 

Þorkell/ kastar fyrir þá horni er smurt var feiti, og við/ það fetuðust þeir. Stiga var upp 

að ganga/ til borgarhliða, en sem þeir komu í sjálfa borg/ina, lagði ódaun á móti þeim. 

Og er þeir höfðu/ gengið um hríð, fundu þeir steinhús það, sem/ orð lék á að hefði 

verið höll Geirrauðar konúngs. Og/ sem þeir vildu ganga þar inn, og komu að/ dyronum, 

varð þeim bilt við og namu staðar./ Þorkell varð þess var, og bað þá halda áfram/ og 

felmtra ekki, en varast að taka nokkuð/ þó margt girnilegt bæri þeim fyrir augu,/ því 

allt sem þeir tæki á myndi verða fast/ við//146 hendur þeirra. Kvað hann á, að 4 skyldu/ 

gangu um í senn, og skyldi þeir Bróðir/ og Bokki147 vera fremstir, svo konúngr og 

Þor/kell og svo aðrir, sem þeim var skipað. þar var/ fnykur og ódaun inni. Voru þar spjót 

fyrir/ uppreist, en gólfið skreið allt ormum. þar/ sátu vofur á járnstólum, og voru 

blýgrindur/ á milli sætanna.; fyrir dyrum stóðu verðir er/ skilmuðust með straurum til 

þess að vekja/ háreisti, en aðrir skóku geitstökkur, svo í/ skrjáfaði, og sem þeir gengu 

                                                 
145 Upphaf bl. 123v.  
146 Upphaf 124r. 
147 Þessar persónur hafa ekki verið kynntar fyrr en nú.   
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lengra fram, þar sem/ brotnað hafði úr klettinum, gátu þeir að líta/ skamt þaðan gamlan 

mann allan bæklaðan/ og sat sá í hásæti (öndvegi) gagnvart skari/ því er áðr nefnda eg. 

Þar sáu þeir en fremur/ sitja þrjár konur, með hnút á baki, svo sem/ væri þær 

hryggbrotnar; og sem felagar Þor/kells spurðu hann, hví það sætti, segir hann/ að þær 

hafi reiðst stóryrðum og drambi Geir/rauðar, og keyrt logandi járn (ɔ: Mjölni) í/gegnum 

hann, og sett um leið skarð í klettinn,/ en konurnar hafi hafi hann lostið eldíngu, afþví/ 

þær hafi glettst við hann, og því bæri þær merki/ reiði hans á líkam sínum. þaðan gengu/ 

þær148 lengra umeptir höllinni. þar fundu/ þeir gullbúna hvalfiskjafórn og gimsteinum 

sett/ úrar horn , með fágætum skurði, þar var og dýrt/ armband úr gulli. Þetta fengu 

þrír af skip/verjum ekki staðist, og seildist einn þeirra//149 eptir armbandinu, annar eptir 

horninu;/ hinn þriðji lagði tönnina sér á bak, en jafnskjótt/ varð armbandið að nöðru 

um hönd hans, en/ hornið varð að höggormi, er stakk þann til bana, er/ það tók, en 

tönninn varð að sverði, er stóð gegn/um þann er það bar á baki. Víti þessara/ manna 

letu aðrir sér verða að varnaði. Ut úr höll/inni fundu þeir afhús, og gengu þar inn. þar/ 

fundu þeir vopn er ofstór voru hverjum manni./ Meðal annars var þar konúngleg 

yfirhöfn með/ áföstum hetti, mjög vönduðum og belti for/kunnar vel gjörðu. Gat 

Þorkell þá ekki/  lengr bundist, og seildist til yfirhafnar/innar, og með því gaf hann 

öðrum rænskap(ar)/ eptir dæmi; og jafnskjótt kölluðu konurnar/ að ekki skyldi 

lengrþola ræníngjum þessum/ hripsan og gripdeildir. Við það hlupu þeir/ fram úr 

sætunum, er áðr syndust liflausar/ myndir, með ógrlegri öskran. En sem Bróðir/ og 

Bochi sáu það, hjuggu þeir og skutu á/ vofurnar og með þeim 20 menn, og komust/ 

þeir einir af, og var Þorkell í þeirra tölu. en/ hinir létu þar líf sitt; en þeir sem eptir voru/ 

sneru aptr til árinnar, og flutti Goðmundr/þá yfir hana. Og sem hann að nýu til ónýtis/ 

hafði freistað þeirra, með mörgu móti, leysti/ hann þá út, með sæmiligum gjöfum. Her 

                                                 
148 Líkast til misritun á „þeir“. 
149 Upphaf 124v.  
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missti/ konúngr eins af mönnum sínum, og var það Bokki./ Felldi hann hug til einnar 

af dætrum Goðmundar/ og gekk að eiga hana, en honum fór sem öðrum//150 að hann 

ærðist affrá viti, og þá hann vildi gjöra/ það konúngi sínum til eptirlætis, að fylgja/ 

honum á veg yfir ána, sökk vagninn undan/ honum og týndist hann þar. Konungr/ 

harmaði missir vinar síns, og þegar hann/ kom á skip, bað hann menn sína vinda/ á segl 

og halda þaðan sem skjótast./ Gaf þeim vel byri með fyrsta; en er nokkuð/ sóktist hafið, 

laust á stormi veðurs, og velkti/ þá lengi í hafi; gengu þá upp vistir þeirra/ og letust en 

nokkrir af mönnum konúngs./ Bauð konúngr að þeir sem eptir lifðu, skyldi heita/ á 

goðin; tóku menn til þess ýmissar vættir/ en konúngr hét sjálfr á Utgarðaloka, og/ þáði 

af honum góðan byr, þann er hann/ leiddi heim á ríki sitt./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Upphaf bl. 125r.  
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  Viðauki 3: A-gerð – eftir JS 36 4to 

 

JS 36 4to, bl. 78r, handritadeild Landsbókasafns Íslands, Reykjavík. Ljósm. Helgi Bragason.  

A151 døgum Gorms kongs gamla i Danmørk, var eirn madur kalladur Þorkiell/ adalfare 

þeim ad för vida um heimin, og firir þeſsar ſinar Riſur 

chriſtelegu Trú i Þijſkalande, hueria hann við ſina apturkomu til Danmerkur huxade [0]/ 

[000] ad innplanta þar. enn hans góðe äſetningur hindradiſt firir Gorms kongs dauda, 

item hans [0]/ [000] ſiälf[0] ſem fillgde þar skamt ä eptir, þetta sinir þä sömu fäbulu um 

ugartilok ſem gietur u[0]/ hia Saxonium, og ſo ſem ſama fäbula uirdist ad vera meſt 

trüanleg, ſiniſt firſt i þui huern/ þänka Gormur kongur hafde i þui ad grenſlaſt eptir 

þeirre riettu Tru, og ſo anad þad afſkieid/ [000] hann eptir giørda eptir  leit fieck til 

heidne, helld eg ecki öþarft, hana hier ad innfæra/ Saxo fortelur ſoleidis. þä Gormur 

kongur var orðinn gamall, og nockrir høfdu undirvijſad honum/ um ſalnanna 

Ödaudleika, fieck hann liſt ad vita huada büſtad hann ſkillde hafa eptir daudann, og 

n riettaſta mäta, og riedu hønum 

ad hann ſkillde/ leita til þeſs afguds utgartilok, eins, ſem kynne ad kunngiøra ſoddann, 

þeir ſøgdu þar [000]/ [000] ad eingum være betur hentugur til þeſsrar vikugrar og fär 

                                                 
151 JS 36 4to, bl. 78r. Stafrétt. Styttingar eru auknar og skáletraðar. / er notað til að tákna línuskipti, // táknar 

blaðsíðuskipti, hér einnig merkt neðalmáls. Palemonas MUFI stafgerð. Skriftin er vel læsileg en handritið illa 

varðveitt, víðast hvar máð og vantar ofan af, neðan af og meðfram spássíum. Textinn í JS 36 4to er miklu fremur 

endursögn en eiginleg þýðing, og ber það með sér að vera komin úr dönsku, e.t.v. þýðing af fyrri og styttri útgáfu 

Vedels á textum Saxa frá 1575. 
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legrar Reiſu, enn Þorkiell Adalsfare, þui/ þeir ſømu Radgiafar voru hans øfundarmenn, 

og ſöktu eptir, firir þettad medal ad koma honum i ölucku/ Þorkiell fieck þar eptir 

befalning af konge ad begiefaſ til þeſsrar Reiſu, og gaf ſig ä einu/ [0000] þvi hann liet 

yfirdeckia med nautahüdum. þar með ſigldi hann burt, og kom firſt framm i eitt land/ 

[0000]ed h[v]erki ſöl nie ſtiørnur lijſtu þegar hann með ſinum ſtallbrædrum hafde leinge 

reiſt/ [00] ſoddann mirkre, ſo ad þeir høfdu aungva þänka framar til lijfs, ſäu þeir um 

ſider/ langt i burtu huar elldur brann, huar af þeir feingu niann mød aptur, Þorkiell 

be/gaf ſig þar eptir til þeſsa Ellds, og fann þar eina holu i huerre þegar hann gieck eirn, 

og/ [000] þar nidur, fann hann þar ar kiempur firirſtilltu honum þeſsrar 

Reiſu vanſkileg/heit huar af hann liet ſig ecki hindra enn begierdi nockud af þe ſsum 

Elldi til ad lij ſa ſier i/ þeſsum mirkra ſtødum, huad honum var eptirlätið, Reiſti ſijdan 

äfram leingra, og firir eirn gód/ann vind kom til utgartilok, og ſä þar gudinn Bundinn ä 

høndum og fötum med Järnhleckium/ Hans här vaar vidurſtiggilegt, og lijka ſem hart 

horn. Þorkiell tok þa með gudſins le/[0]fi eitt här af hans høku til merkis af hann hefde 

talad vid hann. af þeſsu häre kom ſo/ddan fijla, ad hann, og hans ſtallbrædur urdu ad 

hallda firir ſinar naſer. høggormarnir läu [00]/[0000] gum þennann gud køſtudu þä ſo 

mikillre forgipt og eitri ä hans fölk, ad þeir döu/ [000] utan fimm menn þeim begaf hann 

ſig til ſkips aptur, äſöktur af vondum trøllum/ moti þeirra eitur goſum þeir hiälpud ſier 

med uxa hudunum. Eirn ſem ad vill/di ſiä üt yfir bordid miſsti høfudid af þeſsare forgipt, 

annar miſsti ſiönina, ſä þridi ſem/ utrietti ſinn armlegg, miſsti høndina. Þorkiell þegar 

hann ſä ad þar var ei[000]/ miſkunſeme eda frelse hiä þeſsum Afgudum, ſnere ſinum 

Bænum til þeſs [0000]//152[0000] ſem ſkapad hefur himin og Jørd, og kom ſoleidis firir 

eirn gödan vind til ſölar og dags li/oſs eptir var þad þä lika ſem menn væri komnir i adra 

heima. ä heimreiſunne frietti þ/ad i þijſkalande være ein ønnur Trü, i hverre hann liet 

                                                 
152 Upphaf bl. 78v.  
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ſier undirvijſa umm chriſtinndominn, og eptir/ ad hann hafde endad ſoddann mædu 

ſama Reiſu, kom hann um ſijdir til baka i kaupmannahøfn/ kongurinn hafde þä ſtöra liſt 

ä ad vita hvad vid hann hefde frammkomid, enn hanns övinir töku ſig/ ſaman ad 

firirkoma hønum, og fortølldu ſo firir kongenum, ad og var þad äſett ad hann ſkillde/ 

verda Drepin Nöttina eptir. Enn ſem Þorkiell fieck heimuglega advørun um þetta/ þa 

lagde hann eirn Trie knijf i ſængina ſem ad auglijſte hans mötſtandara vonda äſet/ning. 

Annann Dag þar eptir kom hann innfirir konginn og ſagde: herra153 ſagde hann: eg/ vil 

giarnann giefa ydur til af minu giørvøllu hiarta þad öþacklæti ſem/ þier hafid audſent 

mier, firir mina mæduſømu Reiſu og þad lijfsfär ſem eg he/fe utſtadid, mier bære län at 

um helldur, ad mier verid heidarlega/ launad firir ſo ervida Reiſu, enn nú ſitia menn 

umm lijfid mitt. e[0000]/ lijka ad þier erud villtir enn nu af vondum trøllum og illum 

øndum/ epter þvi ad þier af ydar idar þienurum yfer taka til odigdar./ kongurinn154 liet 

ſig ſtilla vid þetta, og forlängade ad heira nockud af hønum um hans/ Reiſu, Enn Þorkiell 

biriade ad ſegia hvad til bar ä hans Reiſu, þar hiä ſagde hann hønum huad/ vidurſtiggilegt 

eitt ſpaugelse hans Afgud ügartilok være. Þegar k[0]ngurinn heirde þe[000]/ ad hann 

hefde Tilbedid eitt þad argaſta Trøll, ſem lægi Bundid i mirkvu fängelse, vard/ hann þar 

af ſo ſorgbitinn, ad hann Deijde af ſorg og harmme ä mille Þorkiells handa. Þor/kiell 

Tök þar eptir fram þad här, ſem hann tök af Ugartilok, hvad ed Drap marga af/ þvi ſem 

i kring ſtödu, med ſinne ölijdanlegre vondu fijlu.  

 

 

 

 

                                                 
153 Hér er skipt um rithönd og leturgerð.  
154 Hér tekur aftur við sú sama rithönd og var áður.  
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Viðauki 4: A-gerð, sýnishorn – eftir JS 625 4to 

 

JS 625 4to, bl. 18v, handritadeild Landsbókasafns Íslands, Reykjavík. Ljósm. Helgi Bragason.  

Hier biriar söguna af Gorme konge gamla og Þör/kiele Adalfara155
 

Gormur konungr Haralldsſon er gormur hinn gamle ka/llaſt hefur ſtiornað danmørk og 

Rykt yfir þvi Ryke,/ eptir föður sinn, haralld konung, hvorum haralldr, aungvar sög/nir 

frægðar verk , finnaſt upp ſkrifað, þeſse konungur gormur var mann/dömsfullur, þviað 

hann tök ſier firer hendur koſtgiæfilega/  að upp leita og rannſaka þa undarlega hlute, 

og sierlega/ fann hann bæðe af øðrum uppſpurðe og hann ſialfur merk/...//156 og döu 

margir af þeim voða ódaun er þar af lagðe, nu ſumir urðu ſiu/ker af þ(essare) illa 

luktande fylu, við þetta allt saman, varð konúnginum/ billt við, að hann iðrasðiſt mikilega 

synz ätrunaðar og villu/doms og komſt so freklega við i synu hiarta , er hann vitað fieck/ 

hvorum ſtaðr og fiötrum, hans af güð var, svo hann [............]/ og tilbeðið hafðe, að hann 

Braðlega uppgaf sinn anda og deiðr./ Enn Þorkell giorðe ſtrax syna ferð eftir konúngsins 

afgangi upp/ I þyſkaland, til [.... ......] með allt sitt, og var/ [...] vel og auðnaðſt þar I 

goðre Elle og hiellt Vel tru syn/a lykur hier af gormekonge að seiga hinum/ gamla, og 

þeim Þorkiele adalfara/ Jſlendynge Ender. 

                                                 
155 JS 625 4to, bl. 18v, 24v. Stafrétt. Styttingar eru auknar og skáletraðar. / er notað til að tákna línuskipti, // táknar 

blaðsíðuskipti, hér einnig merkt neðalmáls. Palemonas MUFI stafgerð. Skriftin er ólæsileg á köflum og stýfst hefur 

víða aftan af orðum í innri spássíu.  Hér er sýnishorn af fyrstu 8 línum textans, til að sýna fram á að um óháða 

þýðingu af frásögn Saxa er að ræða, líkt og aðrir textar A-gerðar eru.   
156 Hér er sýnishorn af niðurlagi textans, JS 625 4to, bl. 24v, síðustu 11 línurnar.  
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Viðauki 5: C-gerð, sýnishorn – eftir Lbs. 1494 4to 

 

 

Lbs. 1494 4to, bls. 9, handritadeild Landsbókasafns Íslands, Reykjavík. Ljósm. Teresa Dröfn Njarðvík.  

 

Sagan af/ Þorkeli Alfkélssyni/ Aðalfara/157 

1. Kap. Á dögum Snæs konúngs hins gamla/ var sá konúngr á Hálogalandi er Goðlꜷgr 

hét, Þrá/ndar sonar hins gamla. Þeir Snær konúngr ok Goðlꜷgr/ váru saman í æsku í 

herförum, görðust þeir fóst/bræðr ok aldavinir, ok þuí héldu þeir á meðan þeir/ lifðu. 

Álfkéll hét maðr sonr Bárðar birtíngs,/ hann var jafnalldri Goðlaugs konúngs, ok var 

með honum/ í herferðum ok stafnbúi á skipi hans, en síðan land/varnarmaðr konúngs, 

eptir þat er hann settist at lönd/um. Sigvaldi hét sonr Snæs konúngs, hann tók við/ 

herskipinu föður síns, lögðu þeir saman lag sitt/ Sigvaldi ok Álfkéll, ok herjuðu norðr í 

Gandvík/ á Risaland ok Jötunheima, stundum á Bjarma//158land, ok alt komast þeir 

norðr á Dumbsstrandir/ komast þeir opt í háska við jötna ok illþýði er bygg/ja þau lönd 

er nú váru nefnd, en fyrir hreysti þeirra/ ok karlmennsku fengu þeir sigr ok frægð ok 

                                                 
157 Lbs. 1494 4to, bls. 9-11, 219-222. Stafrétt. Styttingar eru auknar og skáletraðar. / er notað til að tákna 

línuskipti, // táknar blaðsíðuskipti, hér einnig merkt neðalmáls. Palemonas MUFI stafgerð. Sýnishorn af fyrstu og 

síðustu þrem blaðsíðum sögunnar.  
158 Upphaf bls. 10. 
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mikit fé./ Þá andaðist Snæs konúngr á Finnlandi, tók Sigvaldi/ land ok fé alt eptir hann 

föðr sinn, ok þar með konúngdóm/inn. Snær konúngr lá í kör hina síðustu vetr æfi 

sinnar,/ fór þá ríkis stjórn ór lagi, en sem Sigvaldi settist/ at löndum, þurfti hann til 

margs at taka, at laga/ þat sem áfátt þótti í ríki sínu, þuí mátti konúngr eig lengr/ vera í 

herferðum ok settist hann um kyrt. Álfkéll hélt/ uppteknum hætti, lá í hernaði hvert 

sumar, en var/ heima á vetrum með Goðlaugi konúngi, var konúngr þá gam/all orðinn. 

Drottníng Goðlaugs konúngs hét Þórhildr,/ dóttr Högna jarls hins hvíta á harðmæri í 

Noregi/ þau áttu tuo sonu ok eina dóttr. Högni ok Þorkéll/ hétu synir þeirra, þeir váru 

frumvaxta at aldri. Drótt/ hét dóttir konúngs, hón var mikil vexti ok gervileg. Hón/ var 

elzt þeirra systkyna. Goðlaugr konúngr launaði/ Álfkéli vel trúa fylgð ok þjónustu, ok 

gipti honum/ Drótt dóttr sína með miklu fé. Þeirra Dróttar ok/ Álfkélls var mikill 

aldrsmunr. Álféll var rosk/inn maðr eren Drótt var úng. konúngr lét eigi hér við lenda//159 

hann feck Álfkéli þriðjúng ríkis síns til forráða/ með sköttum ok skyldum ok gaf honum 

jarls nafn, gerði/ konúngr þá til skipan, at jarl skyldi halda ríki þuí er hann/ hafði fengit 

honum eptir dauða Goðlaugs konúgs, með sömu/ réttindum sem hann áðr hafði. Álfkéll 

jarl settist/ nú at ríki sínu, ok létti herferðum; jarl byggði bæ/ mikinn ok reisulegann 

þar sem á Graunás heitir, ok/ þar sat hann síðan. Þau Álfkéll ok Drótt áttu tuö börn; son 

þeirra hét Þorkéll, en Þórhildr dóttir, óxu/ þau upp með foreldrum sínum. Þorkéll 

gerðist/ bráðþroska mikill vexti sem faðir ok móðir, ok hinn/ efnilegasti, faðir hans lét 

kenna honum íþróttir ok annan/ fróðleik, en Þorkéll var allra manna námfúsastur/ ok 

lærði hann fljótt alt þat er hann sá fyrir sér hvort/ eð var menntir ok vísdómr eðr íþróttir, 

þuí at hann/ var vitr maðr ok glöggskyggn, ok rýndi eptir öllu/ þuí er til fróðleiks heirði. 

Þat sögðu allir at Þorkell/væri fyrir öðrum mönnum um alt Hálogaland/ eigi var hann 

síðr íþróttum búinn en þeir sem/ beztir váru, en vitsmuni ok menníng hafði hann/ 

                                                 
159 Upphaf bls. 11.  
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framyfir alla aðra. Þorkell var hár maðr vexti ok/ meðallagi þrekinn, hann var 

karmannlegr á velli//160...Ok161 sem byr kemr sigla þeir sem leið liggr//162 gengr ferðin 

vel, suo at mánuði liðnum eru þeir/ komnir norðr fyrir Gandvík, ok leggja at 

Autr/mörkum í þat sama lægi sem þeir lágu fyrr. Síðan/ fer Þorkéll jarl við þrjátýgi 

manna til bæjar Hrím/nis konúngs, ok er þeir koma þar eru þau tíðindi orðin/ at Eyvindr 

er andaðr fyrir fám dögum, hafði hann/ aldrei heill verit hit síðasta misseri, var hann 

maðr/ gamall orðinn. Þorkéll lét gera útför Eyvindar/ með mikilli sæmd ok erfi druckit. 

At þeirri veizlu lét/ Þorkéll til kalla alla bændr þá er til varð náð, ok/ stefnir til móts, þá 

tjáir Þorkell fyrir mönnum at/ hann fær Gormi í hendr stjórn þessa lands, ok bað/ menn 

samþyckja at honum væri konúngsnafn gefit, er hann/ vel til höfðingja fallinn þuí at 

hann er vitr ok ráð/snjallr ok hit mesta mikilmenni, en hann yckr/ samlendr at ætt ok 

máli, ok öllum at góðu kunnur./ En sem jarl hafði þetta sagt tóku allir undir ein/um 

rómi at þeir vildu þat samþyckja. Gormr/ þackar nú enn af nýu Þorkéli alla hans 

velgern/ínga. Síðan er Gormi konúngsnafn gefit, ok tók þá/ uið landstjórn allri, segir 

eigi meir af honum eðr hans/ afkomendum. Eptir þetta býst Þorkéll til ferðar//163 en 

Gormur vildi at hann dveldi hjá sér næsta vetr/ en þat vill Þorkell ecki, skilja þeir mágar 

með kærleik/um. Þeir feðgar Brinjar ok Þráinn urðu eptir með/ Gormi konúngi ok lið 

þeirra, aldrei komu þeir til Finnlands/ síðan. Þorkéll geck á skip með menn sína, en nú/ 

vóru þeir eigi fleyri en þrjátýgi á skipi, halda nú/ aptr á leið sem hraðast, ok fá opt 

andviðri ok storma/ verður ferðin ervið áðr lýkr. Jarl kom at Hálogalandi/ rétt við vetr 

sjálfan. Þá eru þau tíðindi þar orðin/ at Goðlaugr konúngr er andaðr, en eigi hauglagðr/ 

né erfðr, vildi Högni konúngr at það biði heimkomu/ Þorkéls. En sem þat spyrst at 

Þorkéll er kominn/ er brátt snúit at útför konúngs, stóð Högni konúngr fyrir/ þuí, ok 

                                                 
160 Upphaf bls. 12.  
161 Frá 22. línu á bls. 219 og áfram.  
162 Upphaf bls. 220.  
163 Upphaf bls. 221.  
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leisti þat af hendi með sæmd at ráði Þor/kéls jarls; síðan var druckið veglegt erfi sem/ 

sómdi tignum manni. Eptir þetta tóku þeir Högni/ ok Þorkéll við ríkjum símun, ok varð 

gott þeirra sam/þycki, ok þuí betra sem þeir vóru lengr ásamt, var Þor/kéll mestr maðr 

þar í landi at öllum ráðum stjórn/ ok framkvæmd um sína daga, var hann kallaðr/ 

Þorkéll aðalfari, ok til dregit af hans löngu ferð,/ festist þat nafn uið hann síðan. Högni 

konúngr kvænt//164ist, hét kona hans Ingigerðr, kunna menn eigi at/ telja þeirra 

afkomendr. Högni konúngr varð eigi gam/all maðr. Böðvar Eyvindsson var með Þorkéli 

jarli/ þar til hann settist í bú, þau Þorlaug áttu mörg börn ok eru ættir frá þeim taldar á 

Hálogalandi. Börn/ þeirra Þorkéls jarls ok Freydýsar vóru Gormr hinn sterki Brandi ok 

Ulfhéðinn, en dætr þeirra Drótt ok Þórhildr. Arniðr serkr hér maðr á harðmæri/ hann 

feck Dróttar Þorkélsdóttr, þeirra son var Grjót/garðr faðir Högna í Hjarðey, föðr Hildar 

hinnar mjófu er átti Hjörleyfr hinn kvennsami. Hálfr ber/serkr var þeirra son er 

Hálfsrekkar eru við kenndir./ Brandi Þorkélsson varð manna mestr ok vitastr/ sem faðir 

hans, gerðist hann víkingr, síðan stað/festist hann í Raumsdal. Brandi varð kyn/sælastr 

allra barna Þorkéls jarls. Freydýsi dóttr hans átti Hríngi Draumsson. Vífill sækonúngr 

var/ þeirra son, hans dóttir var Hildr er átti Hríng/ Haddíngsson; þeirra son var Hálfdán 

gamli/ er miklar ættir eru frá. Lýkr þar með sögu Þorkéls aðalfara.  
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