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Ágrip 

Fornaldarsögur eru umfjöllunarefni þessarar ritsmíðar. Inntak hennar er tvíþætt: Annars vegar 

að gera grein fyrir sögunum sem bókmenntagrein og viðtökum þeirra. Í því samhengi er 

hugað að flokkun þeirra sem er umdeild og einkennum sagnanna. Varðveisla og vinsældir 

efnis fornaldarsagna í munnlegri hefð hefur stuðlað að því að þær hafa lifað allt fram á okkar 

tíma en viðhorf fræðimanna til þeirra hefur oft og tíðum verið blendið. Ýmist hafa þær verið 

hafðar upp til skýjanna eða stungið undir stól. Efni þeirra var vinsælt til skemmtunar löngu 

áður en þær voru skrifaðar niður. Á ritunartíma gegndu þær því hlutverki að staðsetja 

Íslendinga í menningarhefð Evrópu. En skrifin á eyjunni í miðju Atlantshafi vekja ekki 

athygli fyrr en á 17. öld, þegar aðrar Norðurlandaþjóðir uppgötva að í þeim megi finna sagnir 

úr sameiginlegri fortíð. Fornaldarsögur öðlast sagnfræðilegt gildi um hríð en með upplýsingu 

dvínar trú manna á frásagnirnar sem raunverulega sagnfræði og gagnrýni veldur því að 

viðhorfið verður neikvætt til fornaldarsagna, langt fram á 20. öld.  

Annars vegar er áherslan á innihald sagnanna. Ferðir sögupersónanna og fyrirmynda 

þeirra um heiminn eru skoðaðar í ljósi tvíhyggju. Hugað er að hvernig menning sem túlkar 

reynslu manna og færir hana inn í sagnahefðina aðskilur eina þjóð frá annarri. Hún setur sig í 

miðju og merkir jaðar sinn sem landamæri yfir í aðra heima. Þar búa annars flokks verur sem 

lúta öðrum lögmálum en innan menningarmiðjunnar. Í fornaldarsögunum er heimur goðanna 

yfirfærður á mannheima og er hliðstæður að mörgu leyti. Þessa túlkun mannheima og 

goðheima má sjá í fornaldarsögunum tveimur, Gríms sögu loðinkinna, þar sem tengsl við 

samfélagið og sagnahefðina eiga sér djúpar rætur og síðan Sörla sögu sterka þar sem evrópsk 

sagnagerð og vinsæl fræðirit þess tíma hafa meiri áhrif. Í báðum tilvikum má sjá túlkun á 

samskiptum við framandi menningu, hvort sem um er að ræða heimssýn norrænnar fornaldar 

eða miðaldarmanna.  
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1. Inngangur 

Umfjöllun þessi um fornaldarsögur er tvískipt. Í fyrri hlutanum verður hugað að sögunum 

sjálfum sem bókmenntum og umhverfi þeirra en í þeim seinni verður inntak sagnanna og 

túlkun í brennidepli. Í fyrsta lagi verða fornaldarsögur kynntar sem bókmenntagrein og 

tilraunir til þess að flokka þær eftir innbyrðis mun og samanburði við aðrar sagnir á 

ritunartíma. Fornaldarsögur sækja efnivið sinn víða, ekki hvað síst í fornan sagnaarf norræns 

samfélags. Þær bera ýmis einkenni munnlegrar hefðar en litast einnig af öðrum rituðum 

sögum, fróðleik og heimsmynd miðalda. Í öðru lagi verður fjallað um mikilvægi munnlegrar 

hefðar og rímna fyrir varðveislu sagnanna og síðan áhrif alfræðirita, sagnfræði miðalda, 

latínurita, grískrar menningar, konungasagnaritunar og annarra skemmtisagna frá Evrópu á 

ritunartíma. 

Í þriðja lagi verður litið til umhleypingasams viðhorfs til fornaldarsagnanna. Þær hafa 

notið vinsælda en oft verið gagnrýndar fyrir tengsl við þjóðsögur og goðsögur og lítið 

sannleiksgildi. Fornaldarsögur hljóta upphefð á 17. öld þar sem þær voru taldar varpa ljósi á 

norræna fornöld en fyrir tilstuðlan áhrifa frá upplýsingu fara menn að efast um raunverulegt 

sannleiksgildi að nýju og í kjölfarið eiga fornaldarsögurnar erfitt uppdráttar frá 18. öld og 

langt fram á  20. öld. 

Fjórði hlutinn markar kaflaskil þar sem umræðan snýst meira um innihald sagnanna og 

rætur þeirra út frá tvíhyggju og þríhyggju. Fyrst verður hugað að því hvað kom ritun 

fornaldarsagna af stað. Íslenskir sagnaritarar nýttu gamla sagnaarfinn til þess að setja norræna 

forfeður í hlutverk goða í mannheimum. Aðstæður þeirra eru sambærilegar við umhverfi 

goðanna og sögur af þeim. Í annan stað verður rætt um hugtakið óríentalisma og hvernig 

tvískipting heimsmyndar í „við“ og „hinir“, eða vestur og austur, mótar hugarfar og sýn fólks 

á menningu sem er framandleg. Litið verður á hvernig ákveðin menning setur sig í miðju og 

flokkar aðra menningarheima eftir því hversu nálægir eða fjarlægir þeir eru. Eftir því sem 

menning fjarlægist miðjuna verður hún óskýrari og við útmörk heimsins í jaðrinum getur allt 

gerst. Hið óþekkta er fyrirfram dæmt sem óæðra, órökréttara og ógeðfelldara. 

Í framhaldi verður skoðað hvernig fornaldarsögurnar eru notaðar til þess að flokka 

heiminn og hvernig sjálfsmynd þjóðar og trúarumhverfi birtist í þeim. Í þeim má sjá hvernig 

manneskjan tekur á því sem er framandi og vekur ótta og leiðir inn í heim sagna til þess að 

takast á við það. Í sagnaheiminum er hið framandlega flokkað og borið saman við eigin 

menningu og skilgreint út frá henni. Hetjurnar í sögunum eru þær sem takast á við hið 

óþekkta og veita áheyrendum sínum og lesendum útrás. Um leið má greina samfélagið sem 
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skapaði sögurnar og hvernig víkingarnir sem hetjur takast á við hið óþekkta í ferðum sínum 

um heiminn sem líkt er við ferðalög goðanna yfir í Jötunheima. 

Risar og tröll í Eddukvæðum eru í mun nánari tengslum við hetjurnar en þau sem 

koma fyrir í fornaldarsögum. Í stað þess að vera andstæðingar sem standa jafnfætis eru þau 

iðulega fjarlægari og standa fyrir það sem er utan félagslegra viðmiða. Engin nákvæm lýsing 

er á tröllum í fornaldarsögum. Þau eru í raun samheiti yfir hið ólýsanlega, þær ógnir sem 

steðja að víkingum utan þeirra menningarheims og jafnast ekki á við neitt sem viðkomandi 

þekkir. Berserkir eru heldur mannlegri en tröllin en eiga það til að vera flokkaðir sem slík. 

Nauðsynlegt er að skoða hversu víða víkingar fóru til þess að setja umfjöllunarefni 

fornaldarsagnanna í samhengi. Sumir þeirra sóttu norður fyrir Noreg og í vestur en aðrir 

leituðu í austur allt til Miðjarðarhafs og Mið-Austurlanda. Það er ekki skrítið að 

fornaldarsögur sem fjalla um svo framandi umhverfi séu fjarstæðukenndari en þær sem fjalla 

um nærumhverfi. 

Gríms saga loðinkinna og Sörla saga sterka verða teknar til athugunar hvað varðar 

sambland reynsluheims, sagnahefðar og þekkingar á ritunartíma. Í báðum sögum er fjallað um 

samskipti við framandi fólk og annars konar menningu. Gríms saga fjallar um samskipti við 

næstu nágranna og stendur nær fastmótuðum munnmælasögun en Sörla saga sterka fjallar um 

það sem gerist á hjara veraldar, eins langt og hægt er að komast frá miðju menningar. Hún er 

samsettara verk að öllu leyti og sækir meira til forms rómönsunnar. 

Það er engin tilviljun að farið er yfir víðan völl. Erfitt er að ná utan um 

fornaldarsögurnar vegna þess hversu fjölbreyttar þær eru. Hvernig er hægt að sjá tvíhyggjuna 

og þríhyggjuna í þessum verkum og hvaðan eru áhrifin komin? Hvað ræður samsetningu 

sögunnar? Er heimsmynd söguhetjanna ríkjandi eða skrifaranna? Það þarf að taka tillit til 

margra ólíkra þátta þegar hugað er að innihaldinu og ekki síður að stöðu fornaldarsagna í 

bókmenntalegum skilningi. Þess vegna er best að byrja á byrjuninni, hvað eru fornaldarsögur? 

2. Um fornaldarsögur sem bókmenntagrein 

Fornaldarsögur: Gamlar íslenskar frásagnir í lausu máli byggðar á fornum 

hetjusögnum, þar sem óteljandi furðuatvik og minni, skyld þjóðsögum og 

goðsögnum, skapa andrúmsloft óraunveruleika (Mitchell 1991:27). 
 

Sögurnar eru kenndar við tímabilið sem þær voru taldar hafa gerst á, norrænni fornöld. Hún 

miðast við tímann fyrir landnám Íslands og fram á daga Haralds hárfagra Noregskonungs, en 

hann er sagður hafa ríkt frá 872 til 930. Þær eiga sameiginlegt að aðalpersónurnar eru 

norrænir sjóræningjar sem kölluðust víkingar og ferðuðust um Norðurlönd, Bretland, 
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Garðaríki, Bjarmaland, Vestur-Evrópu, Austurlönd og víðar. Sögur um svipað efni, með 

persónum sem komu frá öðrum svæðum en Norðurlöndum, voru flestar settar í flokk með 

svokölluðum riddarasögum og rómönsum. Flokkunin sem hefur verið ráðandi ræðst ef til vill 

um of af ytri þáttum eins og  uppruna hetjunnar og sögusviðinu. Hún hefur verið umdeild 

vegna þess að innri gerð sumra fornaldarsagna ber sterk einkenni rómansa eða riddarasagna. 

Stephen A. Mitchell, prófessor í norrænum fræðum og þjóðfræði, telur að það helsta 

sem greini fornaldarsögurnar frá öðrum íslenskum sögum með sama ritunartíma sé 

bakgrunnur þeirra í hetjusögnum norrænna landa. Uppbyggingu þeirra svipar nokkuð til 

þjóðsagna og gefur til kynna að þær séu blanda hefðar og tísku líðandi stundar á ritunartíma. 

Sumar þeirra tengjast munnlegri hefð sterkar á meðan aðrar bera nánast engin merki hennar 

(Mitchell 1991:14). 

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til þess að flokka fornaldarsögurnar innbyrðis og 

hefur þrískipting fræðimannsins Helgu Reuschel (1933) notið mests fylgis (Ármann 

Jakobsson o.fl. 2003:8). Fyrst má telja Heldensagas eða hetjusögur sem vísa sterkar en aðrar í 

forn norræn hetjukvæði og byggja að verulegu leyti á þeim. Ólíkt öðrum fornaldarsögum enda 

hetjusögurnar illa og á mjög dramatískan hátt. Goð og menn standa nær hvorir öðrum og 

guðirnir eiga það til að taka þátt í atburðarásinni í heimi mannsins. Tabú eins og sifjaspell og 

systkinavíg koma fyrir, en jafnframt gætir áhrifa frá suðrænum rómönsum og öðru vinsælu 

efni sem stóð mitt á milli sagnfræði þess tíma og skáldsagna (Torfi H. Tulinius 2006:188–

190). Wikingersagas eða víkingasögur byggja á sömu hefð og hetjusögur, en í mun minna 

mæli, og vísa fram í átt til rómönsunnar. Að lokum eru það Abenteuersagas eða 

ævintýrasögur sem standa næst frumsömdum íslenskum riddarasögum (rómönsum), þrátt fyrir 

að sögusviðin sjálf séu ólík (Driscoll 2003:257). 

Þó ekkert sé vitað með vissu telja margir fræðimenn að hetjusögurnar gætu hugsanlega 

verið „eldri“ en aðrar, vegna þess að efni þeirra stendur nær fornri frásagnarhefð 

hetjukvæðanna, og byggir í raun á þeim. Jónas Kristjánsson, handritafræðingur, getur þess að 

tímarými hetjusagnanna sé ákvarðað fyrir öld víkinganna og að þar megi finna svipað efni og 

í hetjukvæðum Eddu og öðrum forngermönskum hetjuljóðum. Víkingasögurnar séu aftur á 

móti nær sögulegum tíma víkingaaldar og standi nær konungasögum og Íslendingasögum. 

Ævintýrasögurnar flokkar hann sem skáldverk, óháð tíma, þar sem minni og fyrirmyndir eru 

sóttar víða að (Jónas Kristjánsson 1990:246). Handritageymdin styður ekki þessar kenningar, 

handrit með hetjusögum sem hafa varðveist eru ekki eldri en þau sem innihalda aðrar 

fornaldarsögur svo ekkert er hægt að fullyrða um aldur með vissu. 
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Torfi H. Tulinius vill flokka fornaldarsögurnar í tvo hópa í stað þeirra þriggja sem getið var 

um í upphafi. Annars vegar hetjusögur og hins vegar víkinga- og ævintýrasögur sem hann 

flokkar með frumsömdum riddarasögum. Ástæður þessa eru að hvorar tveggja hljóta góðan 

endi og sækja margt í heim ævintýra. Hann tiltekur sex atriði sem gætu bent til þess að ritun 

fornaldarsagna hafi verið komin af stað þegar þýddar rómönsur bárust til landsins: 

 

1) Líkt og rómönsur í öðrum löndum eru fornaldarsögur skáldaðar frásögur sem byggja á 

hetjukvæðum og arfsögnum úr fortíð þjóðarinnar. Ekki er ólíklegt að Íslendingar hafi 

verið meðvitaðir um menningu í öðrum löndum frá upphafi, sökum tengsla sinna við 

Noreg og önnur lönd. Þeir menn sem fóru erlendis hafa borið með sér heim það sem 

hæst bar hverju sinni. 

2) Breta sögur
1
 Geoffreys frá Monmouth er að finna í sama handriti og elstu 

fornaldarsögurnar. Líklegt er að þær hafi gengið manna í millum á latínu áður en þær 

voru þýddar. 

3) Skjöldunga saga er líklega samin undir áhrifum frá Breta sögum. Hún er talin vera frá 

1180–1200 og er einhvers konar millistig sagnfræði og skáldskapar líkt og Roman de 

Brut
2
 í Frakklandi.  

4) Jómsvíkinga saga
3
 hefur verið talin til konungasagna og ber mörg einkenni skáldaðra 

fornaldarsagna, hún er talin vera frá fyrsta fjórðungi 13. aldar.  

5) Snorri Sturluson réttlætir notkun á fornum kvæðum sem heimildum í formála sínum 

að Ólafs sögu helga
4
 

6) Í franska kappakvæðinu Le Pélerinage se Charlemagne
5
 má finna heitstrengingar sem 

eiga sér hliðstæðu í Jómsvíkingasögu.  

 

(Torfi H. Tulinius 2006:185–187). 

 

Á þessum atriðum byggir Torfi kenningu sína um að ritun fornaldarsagna hafi verið hafin 

milli 1180 og 1220. Hann telur að annars vegar víkinga- og ævintýrasögurnar og hins vegar 

                                                 
1 Breskar konungasögur frá 12. öld. 
2 Um 1155 samdi Frakkinn Wace rómönsuna Roman de Brut upp úr konungasögu Geoffreys. Þar skipti höfuðmáli að nýta 

fornan arf í tengslum við líðandi stund og gefa honum nýja merkingu. Roman de Brut varð vinsæl meðal aðalsmanna og hirða 

í Frakklandi. Margir franskir höfundar fóru að dæmi Wace og sömdu sögur í sama anda (Torfi H. Tulinius 2006:181–184).  
3Jómsvíkinga saga er oftast talin til konungasagna en ber mörg einkenni fornaldarsagna (Torfi H. Tulinius 2006:186).  
4 Snorri hefði sjálfsagt ekki gripið til réttlætingar nema að forn kvæði hafi verið nýtt sem heimildir í bókmenntir sem ekki 

þóttu trúverðugar (Sverrir Tómasson 1988:196). 
5 Gamansamt kvæði sem segir frá ferð Karlamagnúsar til Miklagarðs og Jerúsalem, það var þekkt á Íslandi á 12. öld (Torfi H. 

Tulinius 2006:187). 
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frumsömdu riddarasögurnar hafi þróast sjálfstætt en um leið samhliða sem íslenskar 

rómönsur. Nokkur munur er á fornaldarsögunum innbyrðis og frumsömdum riddarasögum. Ef 

kenning Torfa reynist rétt þá skýrir það muninn að einhverju leyti. 

Á Íslandi hafa menn án efa farið að dæmi nágranna sinna í Evrópu með því að búa til 

skáldverk úr arfsögnum. Hugsanlega með hliðsjón af þýddum riddarasögum sem höfðu þróast 

sunnar í álfunni á sama tíma. Þó að norrænir víkingar íslenskra sagnaritara séu hliðstæður 

evrópskra riddara, óhræddir að glíma við mennskar verur jafnt sem ómennskar, eru þeir harla 

ólíkir hógværum suðrænum hliðstæðum sínum hvað atgervi varðar. Þetta gæti valdið því að 

kenning Torfa sé umdeild þó hún sé um margt mjög athyglisverð og undirstriki sterk suðræn 

áhrif í sagnagerð. 

Stephen A. Mitchell leitar í smiðju Lauri Honko
6
 til að staðsetja fornaldarsögurnar 

gagnvart öðrum sögnum sem ritaðar voru á sama tíma. Hann telur að hægt sé að greina þær 

frá öðrum íslenskum fornsögum út frá bakgrunni þeirra í hetjusögnum norrænna landa. 

Uppbyggingu fornaldarsagna svipar mjög til þjóðsagna og gefur til kynna að þær séu blanda 

hefðar og tísku líðandi stundar á ritunartíma. Þær tilheyra heimi þjóðsagna og goðsagna en 

Íslendingasögur eru á hinn bóginn taldar styðjast við atburði sem þykir líklegt að hafi gerst og 

fjalla um fólk sem var til staðar. Frumsamdar íslenskar riddarasögur setur Mitchell mitt á milli 

fornaldarsagna og Íslendingasagna sem báðar eiga sameiginlegt að bera sterk menningarleg 

einkenni. Riddarasögurnar vísa í þjóðsagnaheiminn en minna til þjóðlegrar íslenskrar hefðar, 

þær eiga í rauninni lítið skylt við norræna hefð en sækja ýmislegt til undrasagna (Mitchell 

1991:14–17). 

Samkvæmt Mitchell eru frumsamdar riddarasögur mitt á milli raunheims 

Íslendingasagna og furðuheims fornaldarsagna, en Torfi flokkar hluta fornaldarsagna og 

frumsamdar riddarasögur saman sem rómönsur. Reuschel, Mitchell og Torfi hafa öll eitthvað 

til síns máls en um leið má sjá rót flokkunarvandans, annars vegar milli stíls, efnis og 

uppbyggingar og hins vegar sögusviðsins sem hverfist um aðalpersónur. Eftir hverju á að 

flokka sögurnar, hvað skiptir höfuðmáli? Fornaldarsögur gera bókmenntafræðingum ekki 

auðvelt fyrir sökum þess hve ólíkar þær geta verið að formi og innihaldi, það er aðeins 

uppruni hetjunnar í norrænum heimi sem sameinar þær. Einnig ber að hafa í huga að það er 

                                                 
6 „The Coordination of Narrative Genres“. Lauri Honko setti upp hnitakassa þar sem hann flokkaði allar algengustu gerðir 

frásagna á tvo ása, annars vegar lóðrétt frá hinu raunverulega (e. factual) til hins óraunverulega (e. fabulated) og hins vegar 

lárétt frá hinu veraldlega (e. profane) til hins heilaga (e. sacred)  (Honko 1990:158). Stephen Mitchell notar tvo ása sem 

speglast lóðrétt og lárétt til þess að greina þrjár tegundir sagna, annar spannar bil sagna byggða á staðreyndum til furðusagna 

eða undrasagna í líkingu við þjóðsögur og goðsagnir. Sá seinni spannar svið tengsla við þjóðlega hefð (Mitchell 1991:14–17). 
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ekki víst að ritarar, áheyrendur eða lesendur fornaldarasagna í gegnum aldirnar hafi sett þessar 

sögur saman í hóp og litið á þær sömu augum og nú er gert. 

Burtséð frá hversu náið gerðir fornaldarsagna tengjast, eiga þær margt sameiginlegt úr 

heimi þjóðsagna og ævintýra, ekki síst þær sem Reuschel flokkar undir víkinga- og 

ævintýrasögur. Hetjusögurnar hafa hlotið mesta athygli og umfjöllun af fornaldarsögum en 

hinar tvær gerðirnar hafa borið skarðari hlut frá borði. Í þessari ritgerð mun athyglin beinast 

að tveimur fornaldarsögum sem ekki flokkast undir hetjusögur samkvæmt skilgreiningu 

Reuschel, Gríms saga loðinkinna og Sörla saga sterka. Við víkjum nú að einkennum 

fornaldarsagna. 

2.1 Einkenni fornaldarsagna 

Fornaldarsögur eru blanda arfsagna, aðfluttra sagna og hugarflugs þess sem hefur mælt þær 

fram eða ritað. Eins og áður segir er mikið um þjóðsagnaminni og bygging þeirra er svipuð og 

sagna sem hvíla á fornum menningararfi (Mitchell 1991:26–29). Einnig er hægt að merkja 

áhrif frá lærðum fræðum og vinsælum straumum frá sunnanverðri Evrópu. 

Oft snýst ás sögunnar um einhvers konar leit. Brúðarleitarsögur blómstruðu á Íslandi á 

14. öld. Þær áttu rætur sínar að rekja til Vestur-Evrópu og þá helst Frakklands. Þær komu 

hingað með fólki sem flutti þær með sér en einnig með handritum sem innihéldu sögur af 

uppákomum í evrópsku hirðlífi, riddarasögum eða strengleikum sem þýdd voru yfir á 

íslensku. Brúðarleitarsögurnar eru undirgrein rómansa og slíkt mynstur er algengt bæði í 

riddarasögum og fornaldarsögum. Sama hversu snúin atburðarásin verður þá er 

lokapunkturinn yfirleitt brúðkaup og þá oftar en ekki hetjunnar sjálfrar (Kalinke 1990:1–11). 

Fornaldarsögurnar eiga sameiginlegt með Íslendingasögum og enskum riddarasögum 

að í þeim eru vísanir í aðrar sögur innan flokksins. Ekki er óalgengt að hetja úr einni sögu taki 

þátt í annarri á einhvern hátt. Talið er að þessi aðferð sé notuð til þess að sýna fram á samfellu 

og rétta tímaröð. Slíkar vísanir eru tæki til þess að marka greininni stað í bókmenntahefðinni 

og sögulegu samhengi (Kalinke 1990:209). Tíminn og landafræðin í fornaldarsögum eru 

óræðar stærðir og eiga margt skylt með þjóðsögnum og ævintýrum. Annað hvort eru atburðir 

ekki tímasettir eða þeir eru sagðir hafa gerst löngu fyrir landnám Íslands. Mitchell talar um að 

þrátt fyrir að þekkt lönd og borgir séu ekki nefnd út í bláinn, gegni þau einungis hlutverki 

staðsetningar og stemningar fyrir atburði (1991:28). Þetta er að mörgu leyti rétt athugað, en 

deila má um hversu mikið út í bláinn staðsetningarnar eru. 

Þrátt fyrir að landafræðin sé ónákvæm er mikil vídd í sögusviði fornaldarsagnanna, 

persónurnar ferðast víða og alls staðar birtist þeim yfirnáttúrulegur heimur fullur af undrum 
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og kynjaverum (Mitchell 1991:28–29). Í upphafi getur heimurinn sem aðalpersónan hrærist í 

verið raunsær, en verður framandi þegar dregur til tíðinda líkt og í goðsögum. Hlutverk hins 

yfirnáttúrulega er misjafnlega veigamikið, en eins og gildir um flestar rómönsur endar 

fornaldarsagan oftast vel, hvað sem á dynur í millitíðinni.
7
 

Knut Liestøl, prófessor í þjóðfræðum, nefnir snemma á 20. öld að hvorki persónur né 

atburðir fornaldarsagnanna beri höfundareinkenni, heldur eigi þær margt skylt með munnlegri 

hefð þar sem atburðarásin skipti mestu máli og lítið sé um persónusköpun (1938:135). Ferðir 

víkingsins snúast yfirleitt um að afla matar, verðmæta, kvonfangs og orðstírs. Hetjan sjálf er 

afbragð annarra manna og hefur yfirnáttúrulega eiginleika en er samt sem áður manneskja 

(Kalinke 1990:9). Oft nýtur hún aðstoðar yfirnáttúrulegrar veru sem á þátt í því að leiða 

hetjuna inn í framandi umhverfi. Víkingurinn sem hittir jafnoka sína, aðra berserki og volduga 

konunga er skrefinu á undan þeim og knýr fram sigur. Hetjan er óttalaus og vílar ekki fyrir sér 

að berjast við verur frá öðrum heimi tröll, forynjur og aðrar furðuverur á landi sem legi og 

ræður niðurlögum þeirra á einn eða annan hátt.  

Ekki er óalgengt að víkingurinn sé óvenjulegur og þannig úr garði gerður að hann sé í 

einhvers konar sambandi við óræðan heim furðunnar í gegnum ættartengsl, óvenjulega 

hæfileika eða vegna þess að hann hefur þyrmt veru af öðrum heimi. Hann tekur ekki 

hamskiptum heldur nýtir meðfædda eiginleika sína til varnar eða í bardaga. Grímur loðinkinni 

er til dæmis fæddur með verndarblett, þar sem ekkert bítur á hann og Sörli er svo sterkur að 

hestar örmagnast við að bera hann lengur en hálfan dag. 

Einkenni ævintýra og þjóðsagna er einfaldleiki, lítið um beinar ræður, ekkert er minnst 

á sársauka við limlestingar, blóð, tilfinningar persóna, sálarlíf eða kynlíf. Litir eins og svart, 

hvítt og rautt eru afgerandi, eins hreinir málmar eins og silfur og gull (Lüthi 1986:11–29). 

Sagan um Grím loðinkinna stendur nær munnlegri hefð hvað þetta varðar, lítið er um beinar 

ræður annað en kvæði en atburðarásin gengur fyrir. Í Sörla sögu sterka er hægt að merkja 

frekari áhrif frá rituðum skáldverkum, atburðarásin er slitrótt, samtöl og beinar ræður 

algengari og lýsingar af mönnum og hlutum orðnar ýtarlegri. Skipið Skrauti er til dæmis ekki 

aðeins skreytt gulli og silfri heldur er það sett steinum og málað í grænum, hvítum, gulum, 

bláum, bleikum og svörtum litum. 

Til þess að átta sig nánar á úr hvaða jarðvegi fornaldarsögurnar eru sprottnar er 

mikilvægt að taka tillit til ólíkra þátta. Í fyrsta lagi undanfara ritaðra verka, sagnahefðarinnar, 

og hvernig hún var notuð í mannlegu samfélagi til að skemmta fólki og vinna úr því sem fyrir 

                                                 
7 Hér er aðallega átt við víkinga- og ævintýrasögur fornaldarsagna. Þess má geta að sumar rómönsur hafa harmrænt yfirbragð.  
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bar. Í annan stað þekkingar skrifara á öðrum ritum sem höfðu áhrif á heimsmynd þeirra og um 

leið ritun fornaldarasagna. Við víkjum nánar að þessum þáttum, fyrst að munnlegri hefð og 

síðan rituninni. 

2.2 Varðveisla fram að ritöld og munnmælahefð 

Íslendingar á miðöldum voru fengnir til þess að rita sögur eða yrkja drápur um norræna 

konunga sem tengdu þá við frækna fornöld og héldu nafni þeirra á lofti. Góðir sagnamenn 

hafa án efa notið mikillar virðingar og verið mikilvægir hér á landi, vinsældir munnlegrar 

hefðar fram á 20. öld bera þess merki. Leiða má líkur að því að öflug sagnahefð í menningu á 

Íslandi hafi átt stóran þátt í að bjarga fornum samnorrænum arfi. Í Danasögu Saxa málspaka, 

frá um 1200, tekur hann fram að heimildarmenn sínir séu margir hverjir Íslendingar sem séu 

einkar vel að sér í norrænum fræðum.  

Í Íslendings þætti sögufróða segir frá sagnamanni sem kom til hirðar ónafngreinds 

konungs. Hinn sögufróði Íslendingur skemmti á hverju kvöldi frá hausti en varð uppiskroppa 

með efni rétt fyrir jól og tók það mjög nærri sér. Hann átti þó eina sögu til viðbótar sem hann 

hafði ekki sagt áður og var hún af ferðum konungsins sjálfs til annarra landa og entist það efni 

yfir jólin og fram á þrettánda. Konungur var kátur með söguna og spurði hvar Íslendingurinn 

hefði lært hana. Hann kvaðst hafa farið til Alþingis hvert sumar og numið söguna í áföngum 

af Halldóri nokkrum Snorrasyni (Morkinskinna 1932:200). Í þessari frásögn er ljóst að um 

tvær ólíkar greinar er að ræða. Sögur sem standa fjær raunveruleikanum og eru fyrst og fremst 

hugsaðar til skemmtunar og svo vandmeðfarna samtímasögu sem sögð er þeim sem sagan 

fjallar um, konungnum sjálfum, sem kominn er í ættlegg af guðunum og nýtur virðingar í 

samræmi við það.  

Í Þorgils sögu og Hafliða er getið um sagnaskemmtun á Reykjahólum 1119 þar sem 

sagðar voru fornaldarsögur. Ein þeirra fjallaði um Hrómund Greipsson og er tekið fram að þar 

væri um að ræða sömu sögu og Sverri konungi Sigurðssyni var skemmt með síðar, en hann 

ríkti í Noregi 1177–1202. Sagt var að konungur kallaði slíkar frásagnir lygisögur og hefði 

meira gaman af þeim en öðrum (Þorgils saga og Hafliða 1952:18). 

Rímur voru einnig nýttar til þess að segja frá efni fornaldarsagna og leiða má líkur að 

því að íslenskir kvæðamenn hafi ekki síður verið mikilvægir, þó að rímnahefðin komi ekki 

fram fyrr en á 14. öld þegar ritun var hafin. Kveðskapur skipar stóran sess í sögunum og er oft 

lagður í munn persónanna. Ljóst þykir af formi og stíl að hann sé eldri en sögurnar sjálfar.  

Þess vegna er ekki ólíklegt að þær hafi verið byggðar á kveðskapnum sem fléttaður var inn í 

þær að einhverju leyti (Jónas Kristjánsson 1990:245). Margt þykir styðja þá tilgátu að sumar 
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varðveittar fornaldarsögur séu að mestu byggðar á rímum. Þær hafi verið endurlífgaðar í 

óbundið mál upp úr rímum, sem innihalda efni skylt fornaldarsögunum, en eldri gerðir 

sagnanna sem rímurnar byggja á hafi þá þegar verið glataðar. Sem dæmi má nefna rímur af 

Hrómundi Greipssyni, oftar kallaðar Griplur. Talið er að sagan sem þekkt er af Hrómundi sé 

samin eftir Griplunum en eldri gerð sögunnar, sem sagt er frá í Þorgils sögu og Hafliða, sé 

glötuð (Jónas Kristjánsson 1990:243). Mikilvægi rímnanna með tilliti til fornaldarsagna er því 

fyrst og fremst falið í varðveislugildi þeirra. 

Milman Parry og Albert Lord eru þekktir fyrir rannsóknir sínar á munnlegri hefð og þá 

einkum kvæðum.
8
 Þeir rannsökuðu kveðskap þar sem unnið var með sagnaarf menningar og 

höfundarhugtak bókmennta var óþekkt. Ætla má að flutningur íslenskra sagna- og 

kvæðamanna hafi byggt á svipuðum aðferðum og Parry og Lord lýsa (Gísli Sigurðsson 

1989:297). Enginn einn flutningur var talinn upprunalegri en annar. Kjarni sögu sem sögð var 

með kvæði var alltaf sá sami, óháð lengd kvæðis, uppröðun minna innan þess, viðbót þeirra 

eða úrfellingum. Menn lærðu hver af öðrum og við hvern flutning sköpuðust tækifæri til að 

varðveita arfinn og skapa eitthvað nýtt (Magnús Fjalldal 1980:95–96).  

Ekki er ólíklegt að svipaðar aðferðir hafi verið notaðar til þess að muna efni 

fornaldarsagna og miðla því. Það hefur án efa lengi verið mælt af munni fram áður en 

sögurnar voru ritaðar og þá einkum til skemmtunar og dægrastyttingar. Ef litið er til íslenskrar 

hefðar er líklegt að landnámsmenn hafi borið með sér norræna sagnahefð við landnám. Þeir 

hafa numið þær sögur sem gengu í munnmælum, hvort heldur sem um var að ræða sögur af 

fræknum landnámsmönnum og niðjum þeirra, eða fornum konungum sem hægt var að tengja 

við guðina. 

Sagnamennirnir eru mikilvægir vegna þess að þeir hafa átt þátt í því að sögurnar lifðu 

með fólkinu þangað til ritun hófst. Í fornaldarsögum fáum við innsýn í marga ólíka heima. Í 

grunninn er norrænt samfélag í landvinningum sem þarf að takast á við það sem að höndum 

ber á nýjum slóðum og í samskiptum við fólk sem er ólíkt. Það er gömul saga og ný að 

myndhverfa erfiðleika hverdagslífsins í hvers konar ævintýrum og frásögnum þar sem 

tilfinningar fá útrás og uppgjör. Fólk á auðvelt með að gefa sig frásögninni á vald þegar það 

þekkir efnið og formúlan og framvindan eru fyrirsjáanlegar. Það kannast við minni sagnanna 

og veit hvað er í vændum, hetjan mun lenda í þrautum en standa uppi sem sigurvegari eða þá 

                                                 
8 Lord og Parry tóku til skoðunar  formúlur sem sagnamenn nota í kveðskap. Lord rannsakaði munnlega kveðskaparhefð í 

tengslum við flutning Hómerskviða og Parry þróaði kenningar hans áfram út frá rannsóknum á  kvæðamönnum í Júgóslavíu á 

fyrri hluta 20. aldar (Albert B. Lord: 2002). 
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að minni harmsins séu ríkjandi og dauði hetjunnar sé vís. Hæfileikar sagnamanna til að fara 

með söguefnið ráða hversu áhugaverð frásögnin er og hversu lengi hún gengur í munnmælum. 

Þrátt fyrir fjölbreytt varðveisluform (munnlega sagnahefð, kvæði, rímur og handrit) er 

ljóst að kjarni sagnanna var sterkur og áhrifamikill í menningu þjóðarinnar og þróaðist og 

slípaðist í munnlegri hefð. Þegar kom fram á 13. öld virðist sem vinsælustu sögunum hafi 

verið safnað í handrit til upplesturs (Hermann Pálsson 1962:15). Við víkjum nú nánar að 

rituninni og áhrifum skrifara og tíðaranda á sköpun fornaldarsagna. 

2.3 Ritun fornaldarsagna og áhrif á ritunartíma  

Vísbendingar úr öðrum heimildum eru taldar gefa til kynna að ritun fornaldarsagna hafi verið 

komin af stað mun fyrr en elstu handrit segja til um. Í Sturlunga sögu segir t.d. af því að 

drottning Magnúsar lagabætis (1238–1280) hafi kallað Sturlu Þórðarson (1214–1284) til sín 

og beðið hann sérstaklega um að koma með söguna af Huld tröllkonu með sér (Sturlunga 

saga 1946:233, 310). Menn hafa lengi velt fyrir sér hvort ráða megi af þessu að Sturla hafi 

haft handrit að sögunni undir höndum en úr því verður ekki skorið. Talið er líklegt að fyrstu 

fornaldarsögurnar hafi verið ritaðar á skinn á 13. öld, en elsta varðveitta handritið sem 

inniheldur fornaldarsögur er Hauksbók frá um 1302–1310 (Stefán Karlsson 1964:121). 

Talið er víst að Haukur Erlendsson (1265–1334) og skrifarar hans hafi sett saman 

Hauksbók. Ritið er fjölbreytt og í því er að finna, auk fornaldarsagna, heimslýsingu, 

sagnfræðilegt efni um veröldina, tímatalsfræði, reikningslistir og kristileg rit. Ritun alfræðirita 

var fyrirferðamikil á miðöldum og virðist hafa verið tilraun til þess að átta sig á heiminum og 

safna saman þeirri þekkingu sem hægt var að afla (Sverrir Jakobsson 2005:47–48). 

Sagnaritarar voru yfirleitt lærðir menn sem komust í kynni við margskonar þekkingu og rit á 

latínu og fleiri málum. Mikilvægt er að skoða hvernig utanaðkomandi heimildir hafa haft áhrif 

á ritun efnis á Íslandi. 

Stefán Karlsson prófessor taldi að Sturla Þórðarson hafi um og eftir miðja 13. öld 

tekið saman efni í svokallaða Resenbók.
9
 Sumir hlutar hennar eru glataðir, þar á meðal 

ýtarlegra landakort af heiminum en önnur sem hafa varðveist, tímaröð Miklagarðskeisara, 

annálar og fleira. Í annálunum blandast saman innlendar og erlendar frásagnir af atburðum 

bæði innan og utan norræns menningarsvæðis (Stefán Karlsson 2000:285). 

Heimsmynd íslenskra ritara um 1300 byggðist ekki síður á ritmenningu þar sem þeir 

komust í kynni við efni sem  fjallaði um heiminn, veraldarsöguna og landafræði. Imago mundi 

eftir Honorius Augustodunensis (um 1070–1140) var vinsæl kennslubók á Íslandi á 

                                                 
9 Resensbók er nefnd eftir Peder Hansen Resen sem gaf Háskólabókasafni í Kaupmannahöfn handritrið (um 1685-1688).  
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miðöldum. Í henni var m.a. að finna algenga þrískiptingu alfræðirita í heimslýsingar, rímtal 

og veraldarsögu. Svipað efni er að finna í elstu íslensku handritum, en heil þýðing á 

fyrirmyndinni hefur ekki varðveist (Sverrir Jakobsson 2005:50–58). 

Í Hauksbók er einnig að finna B-gerð Trójumanna sögu og næst henni koma Breta 

sögur (Historium regum Britanniae), sem ritaðar voru á fyrri hluta 12. aldar af velska 

sagnaritaranum Geoffrey frá Monmouth. Í Breta sögum var fortíðin endursköpuð upp úr 

munnmælum og forfeðurnir fengu á sig goðlegan blæ með ættrakningu til guðanna. Slíkar 

bókmenntir voru teknar gildar sem sagnfræði þess tíma (Sverrir Tómasson 2006:282–83). 

Geoffrey hafði mikil áhrif á sagnaritun í samtíma sínum, staða mannsins gangvart guðunum 

var breytt í skrifum hans. Mennirnir sjálfir og gjörðir þeirra höfðu skapað glæsta fortíð, án 

hjálpar guðanna. 

Hægt er að merkja áhrif menningarsvæða í fornaldarsögunum sem eiga uppruna sinn 

sunnar í Evrópu, til dæmis á Grikklandi (Jónas Kristjánsson 1990:254). Önnur handrit frá 

samtíma Hauks Erlendssonar eru dæmi um slíkt og má þar nefna AM 415 4to sem ritað er af 

mörgum skrifurum á árunum 1290–1313. Meðal efnis þar má nefna „Hamborgar historia“ og 

nöfn héraða í Grikklandi (Sverrir Jakobsson 2005:50).
10

 Ljóst er af því sem ritað er í 

Hauksbók að straumar frá öðrum menningarsvæðum höfðu borist hingað snemma og notið 

vinsælda, enda eru Trjóumannasaga og Breta sögur til í fjölmörgum handritum og eru sum 

meðal þeirra elstu sem hafa varðveist. 

 Skjöldungasaga er talin fyrsta ritið á íslensku um norræna konunga sem ríktu fyrir 

Íslandsbyggð, ef konungatöl eru undanskilin. Talið er að hún sé samin um 1180–1200, en það 

eina sem hefur varðveist er endursögn Arngríms Jónssonar lærða (1568–1648) (Sverrir 

Tómasson 2006:387). Sagan segir frá Danakonungum sem áttu rætur sínar að rekja til 

goðanna. Konunga eins og Ragnars loðbrókar og Hrólfs kraka er getið bæði í Skjöldungasögu 

og fornaldarsögum (Danakonungasögur 1982:21,59). 

Svo virðist sem höfundur Skjöldungasögu hafi tekið sér rit Geoffreys til fyrirmyndar 

eins og margir aðrir sagnaritarar í álfunni (Sverrir Tómasson 2006:414–415). Brot úr henni er 

að finna í ýmsum frásögnum, meðal annars mörgum fornaldarsögum og ritum Snorra 

Sturlusonar (Jónas Kristjánsson 1990:251–252). Ynglinga saga í Heimskringlu Snorra þykir 

fjalla um svipað efni, en talið er að Skjöldungasaga sé eldri en Heimskringla. Í Sögubroti af 

                                                 
10 Hamborgar historia er skráð af Adam frá Brimum (um 1040-1081). Hún fjallar um sögu erkibiskupsdæmisins í  

Hamborg og samskipti Saxa, Vinda og Dana, einnig landafræði Slavneskra svæða, Skandivaníu, Íslands, Grænlands og 

Vínlands.  
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fornkonungum er líklega að finna leifar af lengri gerð Skjöldungasögu sem nú er glötuð 

(Sverrir Tómasson 2006:386). 

Íslendingar sem þjónuðu við hirð Noregskonungs eða voru honum hliðhollir hér á 

landi tileinkuðu sér ýmislegt sem tilheyrði menningu hirðarinnar. Þar má meðal annars nefna 

hirðbókmenntirnar sem lýstu fjarlægum og ókunnum löndum. Þar gerast undrasögur sem þó 

eru byggðar á tiltækum landafræðiupplýsingum og sannleiksgildið undirstrikað með því að 

vísa í sagnfræðiheimildir þess tíma, sem taldar voru sannar, en oftar en ekki byggðar á 

munnmælum (Sverrir Jakobsson 2005:62). Um 1300 var farið að semja riddarasögur á Íslandi 

og meðal þeirra elstu sem hefur varðveist er Konráðs saga keisarasonar. Þar koma fyrir 

drekar, ljón, fílar, blámenn og fleira. Í fornaldarsögunni um Eirík víðförla er vísað til 

heimsmynda sem koma fram í ritum eftir Honorius Augustodunensis, Elucidarius og Imago 

mundi (Sverrir Jakobsson 2005:61–62).
11

 

Rómönsuformið átti eftir að slá í gegn og um aldarmótin 1400 virðist sem mikil 

breyting hafi orðið á smekk fólks. Konunga- og Íslendingasögur sem áður voru vinsælastar 

voru ekki eins áberandi en útlaga- og ævintýrasögur nutu mikilla vinsælda. Fornaldarsögur og 

rómönsur öðlast þá sinn sess í handritum auk þess sem rímur eru skrifaðar upp í stórum 

bókum (Stefán Karlsson 1998:282–283). 

Rómönsur teljast til fyrstu skáldsagnanna, enda voru þær ritaðar bókmenntir frá fyrstu 

tíð. Efni þeirra er tvíþætt, annars vegar efni epískra hetjukvæða og hins vegar sagnfræði 

miðalda í anda Breta sagna (Torfi H. Tulinius 2006:181). Form þeirra er frjálst og úrval 

sagnaminna er fjölbreytt líkt og í þjóðsögum og ævintýrum. Þannig gefur rómönsuformið kost 

á að blanda saman munnlegri hefð og bókmenntahefð og það eiga rómönsur og 

fornaldarsögur  sameiginlegt. Hvor tveggja eru skrifaðar sögur, eins og við þekkjum þær, og 

sem slíkar bjóða þær upp á nýja möguleika gagnvart munnmælahefðinni. Þær geta 

auðveldlega verið lengri, persónurnar fleiri og fjölbreyttari, og þeim sjálfum og öllu umhverfi 

þeirra ýtarlegar lýst en í munnmælasögunum (Torfi H. Tulinius 2006:221–223). Svokallaðar 

víkingasögur og ævintýrasögur fornaldarsagna, sækja vissulega margt til forms og innihalds 

rómönsunnar. Erfitt er að halda öðru fram en að ritun fornaldarsagna, konungasagna og 

rómansa um svipað leyti hafi haft sitt að segja. 

                                                 
11 Áhrifamikil verk sem voru afrituð og vitnað til á ýmsa vegu. Elucidarius  = Samtal meistara og lærisveins um frumatriði 

kristindómsins og annað kristilegt efni (lat. eluceo -lucere -luxi  = að lýsa frammávið, skína, glitra). Imago mundi = Spegill 

heimsins. 



15 

 

Fornaldarsögur og rómönsur nutu gífurlegra vinsælda um langa hríð og þóttu ein besta 

sagnaskemmtun sem völ var á allt fram á 19. öld en þá áttu þær erfiðara uppdráttar. Kannað 

verður hvaða ástæður liggja því að baki að sögurnar lifðu allt fram á okkar tíma. 

3. Viðhorf fræðimanna og viðtökur lesenda 

„Fornaldarsögur Norðurlanda: Sögurnar sem vildu ekki deyja.“ 

 

Matthew James Driscoll lektor í norrænum fræðum við Kaupmannahafnarháskóla valdi 

ofangreindan titil á grein sína um fornaldarsögur og viðtökur þeirra (Driscoll 2003:257). Orð 

hans segja meira en margt annað um vegferð norrænna fornaldarsagna í Norðvestur-Evrópu. 

Ástæða þess að sumt lifir í menningu þjóða fram á okkar daga og annað deyr hlýtur að ráðast 

af vinsældum. Vinsældir eru lykilatriði hvað varðar líf fornaldarsagnanna. 

Hugtakið fornaldarsögur er nýlegt. Daninn Carl Christian Rafn festi það í sessi með 

útgáfu sinni Fornaldar sögur Nordrlanda árin 1829–1830. Hann miðaði heiti þeirra við 

sögutímann, en erfitt er að segja til um hvort menn á miðöldum hafi átt við það sama þegar 

þeir nota orð eins og fornar frásagnir, líkt og Snorri Sturluson gerir í Heimskringlu (2002:3) 

eða  fornsǫgur í Heiðreks sögu (1924:6) og Völsunga sögu (1908:4). Í Þorgils sögu og 

Hafliða er sagt að Sverrir Noregskonungur (sem ríkti frá um 1177–1202) noti orðið lygisögur 

um fornaldarsögurnar (1952:18). Heitin segja lítið um innihald sagnanna, þær eru samblanda 

margra ólíkra bókmenntagreina eins og riddarasagna, skemmtisagna og ævintýra ásamt efni 

sem tilheyrir norrænni sagnahefð (Lönnroth 1964:17). Fornaldarsöguheitið er ekki lýsandi 

fyrir fjölbreytni sagnanna en hefur sjálfsagt verið tekið fagnandi af þeim sem vildu forðast 

neikvæð orð. 

     Á 19. öld var lygisöguheitið tekið aftur í almenna notkun og þá átt við frumsamdar 

riddarasögur og þær fornaldarsögur sem líkjast þeim mest. Þetta heiti hefur lengi fylgt 

greininni, samsíða fornaldarsagnaheitinu, og er það ekki síst vegna umræðu fræðimanna sem 

lygisöguheitið var viðloðandi langt fram á 20. öld. Að sama skapi var vitnað til þjóðsagna 

sem ýkjusagna lengi vel (Jakob Benediktsson 2006:172 og 302). Mitchell nefnir þrennt sem 

hefur orðið til þess að fornaldarsögurnar urðu svo umdeildar sem raun ber vitni. Í fyrsta lagi 

samhengi fornaldarsagna við raunverulega sögu. Í öðru lagi viðbrögð við þeim sem 

sögulegum verkum og skáldverkum og í þriðja lagi sambandið milli fornaldarsagna, 

þjóðsagna og goðsagna (1991:32) 
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Ástæðuna fyrir því að fornaldarsögurnar komust snemma af handriti á prent má rekja til 

löngunar norrænna nágranna Íslendinga til þess að endurvekja forna frægð. Nánar tiltekið 

gullaldartímabil víkinga þegar landvinningar voru í hámarki, að vísu með þeim formerkjum 

að það sem flokkast gæti undir sagnfræðilegar heimildir væri dregið fram og furðum ýtt til 

hliðar. Þannig fengu aðrar Norðurlandaþjóðir nýjan áhuga á fornaldarsögunum á 17. öld, 

einkum vegna rígs á milli Danmerkur og Svíþjóðar um hvort landið hefði átt glæstari fortíð. 

Íslenskar frásagnir þóttu varpa ljósi á fræknar hetjur og konunga landanna og umdeild yfirráð 

yfir landsvæðum (Mitchell 1991:32). Segja má að þessi gullöld hafi verið nýlendustefna 

norrænna manna í fornöld og að sú stefna hafi gengið í endurnýjun lífdaga þegar 

Norðurlandaþjóðirnar tóku að metast út frá efni fornaldarsagnanna. 

Fyrstu íslensku fornsögurnar voru prentaðar 1664 í Svíþjóð, Gautreks saga og Hrólfs 

saga Gautrekssonar, og í kjölfarið voru margar aðrar prentaðar. Olaus Verelius segir í 

formála sínum að Bósa sögu 1666 að vægi sagna sem þessara sé mikið með tilliti til þess 

hversu sjaldgæfar þær séu og sögulegs gildis, ef frá eru talin atriði sem tilheyra 

yfirnáttúrulegum heimi. Fornaldarsögurnar nutu mikilla vinsælda lesenda í Svíþjóð á seinni 

hluta 17. aldar og fram á fyrri hluta 18. aldar. Sama var uppi á teningnum í Danmörku og ekki 

voru verk Saxa málspaka minna vinsæl, en þau byggðu að stórum hluta á samskonar grunni 

og fornaldarsögurnar og fjölluðu í sumum tilvikum um sömu persónur. Árið 1737 gaf Erik 

Björner út safnrit fornaldarsagna sem naut fádæma vinsælda og hafði víðtæk áhrif á norræna 

bókmenntahefð á 18. öld.  

Upplýsingaöldin var þó skammt undan og með henni breyttist viðhorf Svía og Dana til 

sögulegs gildis sagnanna. Á sama áratugi og safn Björners kom út voru gagnrýnisraddir 

teknar að hljóma (Mitchell 1991:34–35). Eftir að upplýsingin gekk í garð virðast fræðimenn 

hafa skammast sín fyrir forvera sína sem tengdu saman frásagnir og sagnfræði og gerðu ekki 

mun á skáldskap og staðreyndum. Fornaldarsögur og riddarasögur voru ýktasta afsprengið, 

óhreinu börnin sem getin voru í synd fáfræðinnar.  

Einna fyrstir til að gagnrýna fornaldarsögurnar voru Ludvig Holberg í Danmörku og 

Olaf von Dalin í Svíþjóð en þrátt fyrir það héldu þær vinsældum sínum út 18. öldina í báðum 

þessum löndum og heimalandi Holbergs, Noregi. Nýtt tímabil hófst snemma á 19. öld þegar 

Daninn Peter Erasmus Müller gaf út fornaldarsögur og riddarasögur í nokkrum útgáfum á 

árunum 1813–1820. Hann víkur aftur að sögulegu gildi sagnanna og færir rök fyrir því að þær 

séu skáldverk með votti af sögulegum sannindum. Ekki var laust við að nokkurs efa og 

gagnrýni hafi gætt í málflutningi hans sem dró um leið úr styrk tilgátunnar, en hún var samt 

sem áður ríkjandi viðhorf langt fram á 20. öld (Mitchell 1991:35–36).  
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Carl Christian Rafn varð fyrstur til þess að gefa út heildarsafn sagnanna sem kallaðar eru 

fornaldarsögur. Titillinn sem hann valdi verkinu gaf greininni nafn sitt en það nefndist 

Fornaldar sögur Nordrlanda og var gefið út í Kaupmannahöfn árin 1829–1830. Rafn tekur 

fram í formála sínum að t.d. Íslendingasögur séu um margt merkilegri og trúverðugri 

bókmenntir út frá sögulegu samhengi en fornaldarsögurnar, sem eru af ýmsum toga: 

 

[Þ]ví sumar eiga uppruna sinn að telja til enna gömlu norrænu þjóðarkvæða, og 

geyma þær lifandi mynd af forfeðraháttum, atbúnaði og trúarhugmyndum í 

fornöld; sumar á annann veg, sem færðar eru í letr þá fyrst, er Islendíngar 

höfðu gefið sig nokkuð við útlendum æfintýrum, bera dapurt skin af athöfnum 

forfeðranna og venjum aldar þeirra. Enar síðasttöldu, sem þó eru minnstr 

hlutinn þessa söguflokks, helzt þær sem verða í 3ðja bindinu, eru að diktunar 

fegrðinni til lítils metandi, og að frásögninni mestu leiti óáreiðanligar, en eiga 

samt skilið að útgefast málsins vegna og aldrsins (FSN I:V). 
 

Rafn gerir upp á milli sagnanna, metur þær meira sem taldar eru byggja á hetjukvæðum en 

minna þær sem líkjast ævintýrum og rómönsum og endurspeglar þá gagnrýni sem kom upp 

um miðja 18. öld. 

Í kringum aldamótin 1900 lögðu Axel Olrik í Danmörku og Birger Nerman í Svíþjóð 

áherslu á menningarlegt gildi sagnanna í stað þess að einblína á atburði í sögu Norðurlanda. 

Þrátt fyrir að sögulegt gildi þeirra hafði dvínað nutu þær enn mikilla vinsælda undir áhrifum 

þjóðernisrómantískur sem ríkti í álfunni og listamenn af ýmsum toga sóttu innblástur í verkin, 

jafnt skáld, rithöfundar sem tónskáld (Mitchell 1991:36–39). 

Þegar raunsæið tekur völdin í evrópskum bókmenntum hallar enn undan fæti. 

Fornaldarsögurnar falla í áliti en Íslendingasögurnar njóta meiri vinsælda en áður. Það viðhorf 

verður æ meira áberandi að fornaldarsögurnar séu dæmi um hnignun íslenskra 

bókmenntasögu en Íslendingasögur og konungasögur marki hátindinn (Mitchell 1991:39). 

Margir fræðimenn töldu að Íslendingasögurnar hefðu verið skemmtun heldra fólks, á meðan 

fornaldarsögur og rímur voru dægradvöl almúgans og jöfnuðust, að mati fræðimanna á 

þessum tíma, á við formúlukenndar seríubókmenntir samtímans. Þetta viðhorf til 

fornaldarsagnanna virðist einkum byggja á tveimur atriðum. Annars vegar á staðhæfingunni 

að fornaldarsögur geti verið bornar saman við aðrar bókmenntagreinar út frá sömu viðmiðum 

og hins vegar innbyggðu rómantísku viðhorfi til íslenskra bókmennta þar sem 13. öldin var 

gullöld en á eftir hafi komið síversnandi hnignunartímabil (Mitchell 1991:40). 

Lengi fram eftir 20. öldinni voru fornaldarsögurnar ekki hátt skrifaðar bókmenntir hjá 

fræðimönnum. Ýmsar ástæður liggja þar að baki, meðal annars skyldleiki þeirra við 

þjóðsagnahefðina. Þar að auki hafa fræðimenn átt erfitt með að sammælast um hvaða sögur 
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tilheyra bókmenntagreininni og hverjar ekki. Þegar svo ber undir verður jafnframt erfitt að 

skýra greinina og benda á einkenni hennar út frá því efni sem í hana flokkast (Mitchell 

1991:14). Það var ekki fyrr en um 1970 sem viðhorfið tók að breytast á ný, með rannsóknum 

Hermanns Pálssonar og Paul Edwards (Mitchell 1991:40). 

 Vinsældir fornaldarsagna meðal almennings hafa án efa tengst sjálfsmynd þjóðarinnar 

traustum böndum. Hetjur þeirra voru tengdar við Ísland og norræna gullöld víkinga, sem 

samkvæmt frásögnum voru ekki einungis mektugir innan síns eigin menningarsvæðis og 

nánasta nágrennis heldur einnig í nýlendunni Garðaríki og þaðan allt til Suður-Evrópu, Afríku 

og Austurlanda nær. Til eru dæmi um að ættir þeirra séu raktar til landnámsmanna á Íslandi 

við sögulok. Nú verður hugað að því hvernig menning, þjóðerni og skilgreining á heiminum 

tengjast fornaldarsögunum. 

4. Uppspretta fornaldarsagna 

Íslendingar á 13. öld leituðu róta sinna aftur í tímann í fornaldarsögum. Þeir nýttu sagnaarfinn 

og sniðu úr honum nýtt efni í samhengi við samtímann (Torfi H. Tulinius 2002:185). 

Sagnahefðin tengist ævintýrum sterkum böndum en við rannsóknir á þeim þykir ljóst að 

mannleg tilvera sé þar að fá einhvers konar útrás (Lüthi 1986:81). 

Davíð Erlingsson ræðir um tvo heima frásagnar og raunveruleika. Í upphafi laðar 

sagan til sín áheyranda eða lesanda vegna þess að hún hefst í einhverjum mannlegum 

aðstæðum sem líkjast raunveruleikanum. Saga er í hugum fólks önnur veröld utan þess 

raunverulega, athvarf þar sem hægt er sjá raunheiminn í einhvers konar spegli. Viðfangsefni 

sagna er þó í raun saga mannsins af sjálfum sér í lífsbaráttunni. Að lifa sig inn í sögu er að sjá 

sjálfan sig í tengslum við annað fólk og sinn eigin raunveruleika. Sú upplifun sem sest að í 

undirmeðvitundinni er einskonar þekking eða skilningur. Þrá mannsins til þess að öðlast 

skilning sprettur af óttanum við að þekkja ekki. Hann finnur öryggi í því að fara í annan heim, 

samsama sig persónum þar, kynna sér hætturnar í fylgd með þeim en losa síðan tengslin í 

sögulok. Eftir situr vitneskja, reynsla sem maðurinn getur yfirfært á sitt eigið líf og gerir það 

fyllra og skiljanlegra en áður. „Vanþekking gerir tilveruna hættulega, en þekking gerir manni 

færara að forðast dauða“ (1992:324). Þessi öfl takast á jafnt í lífinu sjálfu sem í 

sagnaheiminum, hversu óraunverulegar sem sögurnar eru þá bera þær alltaf í sér einhvern 

kjarna úr mannlegri tilveru (Davíð Erlingsson 1992:322–325). 

Út frá virðingarröð virðist fornaldarsögunum hafa verið skipt í tvennt og má sjá það af 

því hversu lítið er fjallað um sögurnar sem teljast til víkinga- og ævintýrasagna af 
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fræðimönnum. Hetjusögurnar vísa til norrænna hetjukvæða og eru um margt fjarlægari og 

skyldari heimi hinna ósnertanlegu goða, þar „leyfast“ furður af ýmsu tagi eins og í 

goðsögunum. Sögurnar sem notið hafa minni virðingar og athygli fjalla um menn sem standa 

nær sögulegum tíma og þykja ótrúlegar vegna þess að þær eru bornar saman við þekkingu 

seinni tíma manna á því sem við köllum raunverulegan heim. Rétt eins og ævintýri og 

þjóðsögur hafa sögur sem segja frá víkingum og ferðum þeirra um veröldina á víkingatíma 

lengi verið taldar uppspuni frá rótum og lítt tengjanlegar við raunveruleikann. Lygisöguheitið 

var aldrei langt undan og endurspeglaði viðhorf manna til sannleiksgildisins.  

Efni munnlegrar hefðar er í sífelldu endurmati milli kynslóða, það sem lifir er það sem 

hreyfir við áheyrendum á einhvern hátt (Lüthi 1986:81). Af þessu má ráða að efni 

fornaldarsagnanna hafi höfðað til fólksins, einkum vegna skemmtanagildis en einnig vegna 

samsömunar við eigið líf, stolts yfir uppruna og hlutdeildar í sögu heimsins. Hið mannlega og 

átök milli lífs og dauða eru aðdráttaraflið hversu ótrúlegt sem umhverfi sögunnar verður. 

 

Þjóðsaga er sögð til dægrastyttingar og hafin yfir stund og stað, sögn á sér 

rætur í hversdagslegum veruleika, en goðsaga hefur yfir sér helgiblæ guða og 

hálfguða og fjallar oftar en ekki um upphaf alls, sköpun jarðar og alheims (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson 1989:228).  

 

Sagnir eru af persónum eða atburðum sem eru nálægt fólki í tíma og rúmi og lagður er 

trúnaður á. Þjóðsögur fjalla um atburði eða aðstæður sem fólk skilur ekki til hlítar og eru 

spennandi, dularfullar, erfiðar, ógnandi eða skelfilegar. Reynslan öðlast útrás í uppfærslu 

ævintýrisins og þannig er hægt að létta áhrifin og losa um þau með því að færa raunverulega 

atburði yfir í óræðan heim þar sem allt fer vel að lokum. Að síðustu eru það goðsögurnar sem 

svara spurningum fólksins um uppruna og tilgang þess heims sem það byggir. 

Á öllum tímum hefur eitthvað verið til staðar í íslenskri menningu sem líkist því sem 

lýst er hér að framan. Líklegt er að grunnur fornaldarsagnanna sé munnlegur arfur sem barst 

með landnámsmönnum til landsins og þróaðist síðan með þjóðinni þar til sagnaritun hófst á 

12. öld. Ekki er ólíklegt að sögur af forfeðrum landnámsmanna hafi þróast í munnmælum og 

með tíð og tíma þróast í átt til goðsagna og þjóðsagna (Torfi H. Tulinius 2006:173). 

Í skrifum Geoffrey frá Monmouth kom fram að það væru mennirnir sjálfir og gjörðir 

þeirra sem hefðu skapað hina glæstu fortíð án afskipta guðanna (Sverrir Tómasson 2006:414–

415). Hér kemur að lykilatriði við sköpun fornaldarsagna, með því að nota aðferðir Geoffreys 

var hægt að finna víkingum stað í sagnfræðinni. 
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Áhersla er lögð á að heimur goðanna eigi sér mannlega samsvörun. Hann er samsíða 

mannlegri reynslu, upphaf hans er rakið til risa, rétt eins og upphaf allra mannlegra vera. Það 

fyrsta sem nýfædd manneskja sér eru „risar“, suma þeirra þarf hún að varast í lífinu öðrum 

getur hún treyst (Ármann Jakobsson 2009:181). Víkingar sinna hlutverki goðsins í eigin 

tilveru og eru oft í svipuðum aðstæðum. Þeir berjast við yfirnáttúrulegar verur og reynast 

oftast snjallari og þrautseigari en andstæðingarnir. Á meðan risar og jötnar eru höfuðóvinir 

goðanna, gildir það sama um tröll og menn, en í báðum tilfellum er undirliggjandi og 

órjúfanleg tenging. Goðin hefðu aldrei orðið til án risa og jötna sem eru eldri en goðin og 

þekkja upphafið áður en þau urðu til. Þessir andstæðingar tengjast þegar ættarböndum við 

sköpun heimsins í Snorra-Eddu (Ármann Jakobsson 2009:183).
12

  

Heimurinn fyrir utan það svæði sem víkingurinn þekkir er óræð veröld undravera þar 

sem beitt er galdrabrögðum. Hetjan er yfirleitt óvenjuleg að einhverju leyti og tengist hinum 

framandi heimi einhvers konar böndum, oftar en ekki forboðnum blóðböndum, en stundum 

eru þau óútskýrð. Hún er aldrei hrædd við hið óþekkta og er fulltrúi hugrekkis í ókunnugum 

heimi þar sem ekkert er eins og það sýnist en samt sem áður svo kunnuglegt. 

Víkingar fóru víða á opnum bátum sínum í meira en tvær aldir samfleytt. Erfitt er 

fullyrða að sú reynsla hafi ekki brotist fram í munnlegri hefð. Þeir sem fóru í víking voru 

álitnir hetjur og heljarmenni og fólk fýsti eflaust að vita hvað á daga þeirra hafði drifið í 

ferðunum. Það hefur ekki síður verið áhugavert söguefni að gera sér í hugarlund úr hvaða 

umhverfi hið framandi góss var komið sem þeir báru með sér í heimahagana. Sagnamenn hafa 

eflaust numið ferðasögurnar og það sem var torskilið í norrænni menningu hefur án efa fengið 

á sig meiri undrablæ í meðförum sagnamanna en í hugum víkinganna sem voru á faraldsfæti.  

Nú verður horfið frá ytri umgjörð og umhverfi og vikið að innra inntaki sagnanna. Í 

því sambandi verður kannað hvernig manneskjunni er eðlislægt að skilgreina það sem fyrir 

augu ber og flokka það og meta út frá sinni menningu sem miðju alls. Hvernig útskýra 

ferðalangar aðrar verur sem taka á sig mannlegt form en eru frábrugðnar að flestu leyti þeim 

mönnum sem þeir hafa áður séð? Þær vinna, stríða og veiða öðruvísi og annað en þeir og hafa 

ólíkt yfirbragð, húðlit, byggingu, klæðaburð, siði, tungumál og menningu. 

Í fjórða hluta verður kannað hvernig sögurnar gætu hafa orðið til. Í fyrsta lagi frá 

rótum efniviðarins, hver er þáttur víkingaferða í þeim? Hvernig getum við séð heimsmynd 

víkinga á víkingaöld í sögunum og hvernig litu þeir á fólk sem þeir mættu? Í öðru lagi hvernig 

                                                 
12 Í Snorra-Eddu eru jötnar aðalmótherjar guðanna og vinna sigur á þeim í Ragnarökum. Jötnar eru forfeður guða og heimsins 

um leið (Ármann Jakobsson 2009:183). 
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sagnahefðin mótaði efnið og í þriðja lagi hvernig ritarar sagnanna blönduðu saman því sem 

sagnahefðin hafði varðveitt og því sem þeir töldu sig vita um heiminn á þeim tíma. 

Fyrst verður rætt um hugtökin fagurfræði og óríentalisma og hvernig austrið tengist 

hinu óræða, óreglulega og óðgeðfellda. Í annan stað verður hugað að því hvernig 

óríentalisminn birtist í samskiptum víkinganna og andstæðinga þeirra og einnig hvernig 

mannheimum er stillt upp sem hliðstæðu við heim goðanna. Í framhaldi verður skoðað 

hvernig andstæðingum er lýst og flokkaðir saman undir hugtakið tröll. Í lok fjórða hluta 

verður rakin slóð víkinganna um heiminn. Einkum til að kanna hvers konar fólk þeir rákust á 

og hvert þá raunverulega bar á ferðum sínum, en um leið hvernig áhrif frá fjarlægustu stöðum 

gætu haft áhrif fyrir ritunartíma. 

4.1 Hvað er óríentalismi? 

Davíð Erlingsson ræðir um forsendur hugtaksins fagurfræði og tengsl þess við heimsmynd og 

tungumál: 

 

Nýmæli í heimi okkar, breytingar sem ekki eru orðnar þekktar, vekja ugg, og 

sama á að vissu leyti við um nýja vitneskju yfirleitt. Uggur eða ótti af því 

óþekkta er ótti vegna þess sambandsleysis og samræmisskorts sem það er, eða 

ber með sér, að þekkja ekki. En eftir að lokið hefur verið við að koma á, í 

hugsun og þeim veruleika sem hugsunin ber, sambandi og um leið vissu 

samræmi, þá er það þetta samband og samræmi sem er þekkingin, og hún veitir 

og er öryggi og byggir út óttanum. Það nýja er þá komið í bærilegt samhengi 

við allt annað (Davíð Erlingsson 2003:49).  
 

Óríentalismi er grundvöllur þess sem við köllum síðnýlendufræði og fjalla að miklum hluta 

um samskipti nýlenduherra og nýlenduþjóða og ekki síst sýn valdhafana á þá sem eru kúgaðir. 

Edward W. Said kom umræðunni af stað með bók sinni Orientalism árið 1978. Hún fjallar um 

sýn Evrópumanna á ríkin sem þeir sölsuðu undir sig í austri á nýlendutímanum. 

Said vitnar í Claude Levi-Strauss sem talaði um áráttu nútímamannsins við að flokka 

alla skapaða hluti í umhverfinu. Hann tekur sem dæmi plöntu í dýraríkinu. Manneskjan finnur 

henni stað og ákvarðar mikilvægi hennar og virkni þrátt fyrir að hún hafi ekkert notagildi. 

Hugurinn krefst þess að koma á reglu sem fæst með því að greina á milli hluta og staðsetja þá 

á sínum réttu og rekjanlegu stöðum. Þannig fá þeir merkingu og hlutverk í heimi þess sem 

flokkar (Said 2003:53). 

Levi-Strauss bendir ennfremur á þá staðreynd að hlutir og tákn geti haft mjög ólíka 

merkingu og hlutverk milli samfélaga. Það er ætíð tilviljunum háð hvaða merkingu ákveðinn 

hópur fólks leggur í hluti og tákn sem verða á vegi þeirra. Það er auðvelt að lesa nánast hvað 
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sem er í hegðun og menningu manneskju sem talar ekki sama mál eða býr við ólíkar aðstæður 

og einnig líta á það sem hún gerir sem „óvenjulega hegðun“ (Said 2003:54). Á sama hátt er 

auðvelt að draga landfræðileg mörk „okkar“ og „hinna“ (villimannana/furðuvera). Þau eru 

líka tilviljunum háð, það er ekki víst að þeir sem „við“ köllum „hina“ líti sömu augum á þessi 

landamæri eða sjái þau yfir höfuð (Said 2003:54). 

Said tekur fjölmörg dæmi um bókmenntir og aðrar ritaðar heimildir þar sem sýnt er 

fram á að Austurlönd séu búin til upp á nýtt út frá túlkun þeirra Evrópumanna sem tjá sig um 

þau. Lýsingar af austrinu eru ekkert nema tilviljanakenndur skáldskapur þar sem áhorfandi 

lýsir því sem fyrir augu ber út frá sinni eigin sýn, þekkingu og reynslu (Said 2003:177). 

Viðkomandi ályktar og alhæfir og býr til staðhæfingar um menningu og sögu umræddra 

þjóða. Upp frá þessu rís hugmyndakerfi sem er byggt á einsleitu sjónarmiði þess sem á horfir 

án þess að sjónarmið viðfangsins komi nokkurn tíma við sögu. 

Á 18. öld jókst áhugi manna á því að öðlast þekkingu á því sem var framandi og 

óvenjulegt í samræmi við framgang nýlendustefnunnar. Ýmis samanburðarvísindi á 19. öld 

höfðu einnig umtalsverð áhrif. Vesturlandabúar skýrðu hegðun framandi þjóða út frá sínum 

eigin forsendum og litu á íbúana sem einskonar fyrirbæri sem báru í sér ákveðin 

einstaklingseinkenni. Sjónarhorn óríentalisma efldist hvað mest þegar útþenslan var í 

hámarki, vestrið réttlætti yfirráð sín vegna þess að það réði þegar yfir stórum hluta af 

yfirborði jarðarinnar (Said 2003:39–42).  

Vestrið lítur á sig sem hinn sterka á móti austrinu sem það álítur hinn veikburða. Þeir 

sem telja sig hafa völdin líta á yfirburði sína sem sjálfsagðan hlut og ganga út frá því að þeir 

séu í fullum rétti. Þeir telja einnig að sá sem þeir ráðast á og kúga hafi ekki burði til þess að 

vita hvað þeim sé fyrir bestu eða hvernig eigi að bregðast við aðstæðum og ná stjórn á þeim. Í 

augum vestursins er austrið öðruvísi en sú skipulagða veröld sem vestrið telur sig vera. Það er 

með sín eigin þjóðlegu, menntunarlegu og menningarlegu mörk. Einkennin helgast ekki af 

forsendum austursins heldur af sýn vestursins, það býr til þá mynd af austrinu sem hentar þess 

eigin sjálfsmynd. Með menningarlegum styrk tekst vestrinu að draga fram ákveðin einkenni 

austursins og viðhalda þeim sem ímynd (Said 2003:32–40). 

Vesturlandabúinn réttlætir völd sín yfir meirihluta auðæva heimsins, þrátt fyrir að vera 

sjálfur í minnihluta, vegna þess að hann er mennskari en austrið (Said 2003:108). Austrið er 

að sama skapi óskynsamlegt, órökrétt, siðspillt, barnalegt og öðruvísi. Á móti er vestrið 

skynsamt, rökrétt, dyggðugt, þroskað og venjulegt. Andstæður milli þessara hópa eru ýktar og 

mannlegi þátturinn er tekinn úr menningu, hefðum og samfélagi þeirra þjóða sem eru 

framandi. Byggt er á mismun hins kunnuglega og hins einkennilega eða furðulega og þannig 



23 

 

er hægt að greina hópa í „við“ og „hinir“ (Said 2003:40–46). Austur, vestur, suður og norður 

af Evrópu var hægt að finna risa, Patagóna (íbúa S-Argentínu og S-Chíle), villimenn, 

innfædda og skrímsli. Evrópa var í miðjunni sem áhorfandi og eftir því sem hún færði frekar 

út kvíarnar, þeim mun meiri trú hafði hún á menningarlegum yfirburðum sínum (Said 

2003:117). 

Eins og áður segir tóku bókmenntir mið af þessari nýju „þekkingu“ um framandi 

heima á 18. öld og hún var nýtt af skáldum, þýðendum og hæfileikaríkum ferðalöngum til 

þess að skapa einhvers konar mynd af þessari lítt þekktu veröld (Said 2003:40). Said talar um 

austur og vestur á 19. öld en eitthvert form „framandisma“ hefur vafalaust fylgt manninum 

alla tíð og eftir því sem flokkar manna hafa greinst í sundur hefur skilningur á ólíkum 

menningarheimum dofnað og horfið með öllu. Þegar ólíkir hópar mætast þekkja þeir ekki 

annað en sinn eigin heim og heili mannsins keppist sífellt við að flokka það sem fyrir ber út 

frá þeim forsendum sem fyrir eru. Það þarf að leyfa sér ákveðið hugarfar til þess að ákvarða 

yfirburði sína fram yfir aðra, ráðast á þá af fullri hörku og meta þannig lífsbaráttu sína og 

sinna ofar hagsmunum annarrar veru, hvort sem viðkomandi telur hana mennska eða ekki. 

Hvernig leit veröldin út samkvæmt sjónarhorni víkinga? Hvernig ætli þeir hafi litið á 

sig í samhengi við fólk í nágrenninu og á framandi slóðum? Við reynum að draga upp 

heimsmynd víkingaaldar sem var ótrúlega víð í bókstaflegum skilningi, en hugsanlega 

takmörkuð hvað varðar hugarfar. 

4.2 Tvíhyggjan í fornaldarsögum – hetjan og „hinir“  

Hvernig er hægt að setja óríentalisma í samband við víkinga og persónur fornaldarsagna? Eins 

og áður hefur komið fram er ekki ólíklegt að heimsmyndir norrænnar fornaldar úr sagnahefð 

og heimsmynd ritaranna á miðöldum hafi kristallast saman í fornaldarsögunum. 

Sjálfsmyndir og trúarumhverfi samfélaga á mismunandi tíma hafa án efa brotist fram í 

sagnahefð og skáldskap. Heimssýn trúarinnar er samofin menningu norrænna manna og hún 

fylgir sagnahefðinni eftir. Sögurnar sem vísa í norræn goð lifa þó að trúin fari undir yfirborðið 

en á sama tíma hafa kristilegar hugmyndir um heiminn mótað veraldlega sagnagerð. 

Hauksbók er heimild um viðhorf sem Haukur og skrifarar hans deila með samferðamönnum 

sínum (Sverrir Jakobsson 2005:71–72). 

Nú verður vikið að mikilvægum þætti í fornaldarsögunum, persónum sem er lýst sem 

ómennskum og jafnvel annars heims. Er sú birtingarmynd að einhverju leyti sýn norrænna 

manna á fólk utan síns menningarsvæðis og úrvinnsla á þeim samskiptum sem koma við 
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sögu? Við munum draga fram helstu andstæðinga víkinga, tröll og berserki, og um leið 

upplýsa um möguleg tengsl við heim goðanna. 

Sú tilfinning að vera staddur í öðrum heimi er oft tengd við annað samfélag, þjóðerni 

og menningu. Ímynduð landafræði og saga hjálpa huganum að magna sína eigin skynjun á 

sjálfinu með því að ýkja fjarlægð og mun á því sem stendur nær og því sem er fjarlægt (Said 

2003:54). Svo virðist sem mannskepnunni sé í lófa lagið að leika með það sem hún hræðist. 

Hún hefur tilhneigingu til þess að dvelja við það sem veldur henni undrun, ótta, sorg eða 

annars konar hughrifum sem hægt er að tengja við hennar eigin reynsluheim á einhvern hátt 

(Torfi H. Tulinius 2002:186). 

Davíð Erlingsson lýsir nánar hvernig manneskjan reynir að takast á við og melta það 

sem mætir henni í lífinu með því að setja reynsluna í frásagnarform. Í sögu er veruleikinn oft 

sviðsettur með því að líkja eftir lífinu í leik. Rannsóknir og hugleiðingar um raunveruleikann 

eru færðar út fyrir hann og þannig reynt að greiða úr vanda innan hans. Ímynduð eða 

raunveruleg reynsla er borin upp að því sem er óþekkt og torkennilegt til þess að reyna að 

öðlast skilning. Metafóran er notuð sem „þekkingarflokkunarvél“ með því að bera saman og 

yfirfæra af eigin reynslu. Þessi viðleitni til þekkingar snýr að því sem er handan við það sem 

Davíð kallar „mannheimagerði“ og að þeim útjaðri eða mörkum menningar sem ógna 

samfélaginu innan hennar. Þeir sem kanna löndin utan miðjunnar og verja menninguna eru 

mikilvægir til þess að viðhalda stöðugleikanum. Davíð tekur dæmi af Ása-Þór í 

Gylfaginningu sem fór í austurveg til þess að útrýma tröllum. Hann fer á slóðir 

„villináttúrunnar“ og „útheimsins“ þar sem stjórnleysi og óregla (kaos) birtast í óskapnaði 

(Davíð Erlingsson 2003:49–52). 

Davíð ræðir einnig hvernig sagnamenning er nýtt til þess að líkja eftir því sem gerist í 

lífinu og þannig eru atburðir og persónur yfirfærðar í heim frásagnar og tekið huglægt á 

málum sem koma upp í lífi fólks. Hetjurnar sjá um að kanna ókunnugt land og brjóta það 

undir sig. Þær gera það sem hlustandi eða lesandi gerir ekki, takast á við hið óþekkta og reyna 

að setja það í samhengi þar sem yfirburðir menningarmiðjunnar, að mati neytenda, eru sýndir 

sem ótvíræðir. Varðveisla og viðgangur samfélagsins eru mikilvæg og til þess er nauðsynlegt 

að treysta tök á umhverfi og auka við „heimkynni“ sín: 

 

Þess vegna er í rauninni allt starf að sköpun þekkingar landamærastarf í 

skilningi gerðis mannheima. [...] Til þess grunns verður síðan eðlilegt að leita 

að botni undir sundurgreinandi estetík um áhrifameðul málsins í t.d. þjóðsögum 

eða skáldsögum (Davíð Erlingsson 2003:54–55).  
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Meulengracht Sørensen bendir á að íslenskar fornsögur séu ekki tilraun til þess að lýsa 

sögulegum staðreyndum heldur séu þær leið til þess að útskýra. Þær tengjast á einhvern hátt 

því samfélagi og þeirri hugmyndafræði sem fóstraði þær (Clunies Ross 1994:86–89). Þetta er 

vissulega gott og gilt enda er ekki verið að tala um kjarna sagnanna sem sögulegar staðreyndir 

heldur einhvers konar reynslu sem hefur blandast í sagnahefðina og jafnvel fengið útrás þar.  

Þegar hugsað er um hugmyndafræði er trú stór þáttur og oftar en ekki undirstaða 

hennar. Svo virðist sem hliðstæða heims goðanna í mannlegri tilveru hafi verið mikilvægur 

þáttur á ritunartíma sagnanna þegar manninum var skipað í öndvegi sem skapara sinna eigin 

örlaga. Ef höfð eru í huga skrif Geoffrey þar sem forfeður þjóða fengu á sig blæ goða er 

nokkuð ljóst að slík tilraun er einnig gerð í fornaldarsögunum. Þar taka hetjurnar stöðu 

goðanna í sínum eigin heimi á móti hinu óræða og óreglunni sem fylgir hliðstæðu jötnanna, 

tröllunum. Það er eins og heimur víkinga sé hliðarheimur við goðheiminn þar sem allt á sér 

samsvörun. „Við“ og „þeir“ voru algengar andstæður í norrænni goðafræði, enda eykur 

hugmyndafræðin sjálf á tvískiptingu þar sem menn og goð sameinast gegn verum úr 

utanaðkomandi heimi, á sitt hvorri vígstöðinni. Baráttan er háð við skrímsli, risa, tröll, dverga, 

völvur og hina dauðu (McKinnell 2005:4). 

Þrátt fyrir að jötnar (risar) væru eldri en goðin, þekktu upphaf heimsins og væru 

jafnvel forfeður þeirra í gegnum móðurlegg, voru þessir hópar erkióvinir. Andstaða goða og 

jötna endurspeglast í því að Ásar vilja ekki ganga í bandalög með jötnum og allra síst 

hjónabönd. Mikil áhersla er lögð á þessa aðgreiningu í goðsögum. Segja má að um sé að ræða 

þrjár stéttir í goðheimi: Ásar eru æðstir, síðan Vanir sem eins konar neðri stétt Ása og svo eru 

jötnar af allra lægstu stéttum. Ásar hafa yfirhöndina þegar um hjúskap er að ræða á milli 

stétta, það er við hæfi að þeir fái vilja sínum framgengt við allar aðstæður. Gyðjur Ása eru 

jötnum ekki samboðnar og Vanir fá þeirra ekki heldur, en mega þó ekki giftast konu af eigin 

kyni og verða því að leita í raðir jötna. Menn og Ásar voru hins vegar of framandi hvorir 

öðrum til þess að geta átt líkamlegt samneyti, rétt eins og um ólíkar dýrategundir væri að 

ræða. Mennskir menn blandast lítt inn í goðsagnir og skilin milli heims goðanna og 

mannheima eru skýrt afmörkuð (Clunies Ross 1994:56–61,131). 

Tvíhyggjan hefur verið ráðandi í vestrænni menningu og það var ekki síður kristnin 

sem ýtti undir aðgreiningu á „við“ og „hinir“ en að vísu undir öðrum formerkjum. Þá var um 

að ræða kristna menn, óháð þjóðerni, gagnvart heiðingjum. Það voru guðrækileg rit og síðar 

riddarabókmenntir sem miðluðu hugmyndum um samanburð kristinnar menningar við aðrar. 

Tvíhyggja kristninnar hefur mótað skrif sagnaritara um heiminn utan hins kristna upp að vissu 

marki. Ekki er ólíklegt að þau viðhorf hafi komið fram við ritun fornaldarsagna eins og 
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annarra veraldlegra bókmennta. Kanúkinn Jacobus de Vitry (um 1170–1240) talar t.d. um að 

ekki sé mikill munur á „venjulegu fólki“ og fyrirbærum eins og kýklópum, dvergum, risum og 

svörtum Eþíópíumönnum, ef þeir geta átt kristnina sameiginlega (Sverrir Jakobsson 2005:41). 

Þrátt fyrir að kanúkinn vilji ekki gera upp á milli kristinna manna þá er ljóst að tvíhyggjan er 

undirliggjandi í orðræðunni. 

En tvíhyggjan var ekki einráð, þrískiptingin kom til sögunnar þegar hugað var að því 

að heiðingjar gætu bæði verið óvinir og bandamenn (Sverrir Jakobsson 2005:41). Í þessu 

samhengi verður nú vikið að höfuðandstæðingum hetja í fornaldarsögum, tröllum og 

berserkjum, og þá ekki síst margræðri merkingu orðsins tröll. 

4.3 Tröll og berserkir 

Munur er á risum eða tröllum sem birtast í Eddukvæðum og þeim sem koma fyrir í 

fornaldarsögum. Í fornaldarsögunum hafa þau fallið í áliti, þau eru ekki lengur í aðalhlutverki 

mótherjans og ættarböndin eru ekki eins sjáanleg eða þýðingarmikil. Tröllin eru annars heims 

verur á jaðri mannlegrar tilveru. Þau jafnast ekki á við mennina og eru staðsett utan við 

menninguna, í harðneskjulegustu afkimum náttúrunnar. Þeim er lýst sem blygðunarlausum, 

ljótum og heimskum (Ármann Jakobsson 2009:183–185). 

Martin Arnold bendir á að tröll séu eingöngu kvenkyns í Eddukvæðum og Snorra 

Eddu. Í fornaldarsögum standa þau fyrir það sem er umfram mörk félagslegra viðmiða og 

umburðalyndis og eru kennd við það sem er neikvætt, óguðlegt, eyðandi og óstjórnlegt, þ.á m. 

kvenlegt afl. Tröllkonur eru jafnan erfiðustu andstæðingarnir úr hópi trölla og oft og tíðum 

koma tröll til sögunnar þegar um er að ræða sennur og deilur (Ármann Jakobsson 2009:187). 

Í fornaldarsögunni um Hrólf Gautrekson er látið í veðri vaka að menn séu upphaflega 

komnir af jötnum sem hafi minnkað að stærð og afli. Út frá því mætti ætla að tröll og menn 

séu af sama stofni, annar kvisturinn sé afbragð en hinn úrkynjaður (Ármann Jakobsson 

2009:190). Þetta viðhorf gæti flokkast undir skýringar út frá óríentalísku sjónarmiði, þar sem 

gert er upp á milli tveggja greina af sama stofni með því að ýkja andstæðurnar á milli þeirra. 

Tröll eru tíðir andstæðingar hetja í fornaldarsögum. Ármann Jakobsson hefur kannað hversu 

fjölbreytileg og víðtæk merking orðsins tröll er í fornum frásögnum og hér er samantekið 

nokkuð af því helsta sem þar kemur fram: 

 Orðið tröll virðist geta haft sömu merkingu og jötunn, hellisbúi eða bergbúi. Tröllin 

eru illa skilgreindar verur af öðrum heimi sem lifa úti í villtri náttúru, lík manneskjum 

í útliti, oft stór og ófrýnileg. Sjaldan er nákvæm lýsing á þeim eða skilgreining. Tröllin 

er oftast að finna í hellum þar sem þau sitja við eld og hetjan kemur og drepur þau. 
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 Orðið er notað um manneskju sem virðist eðlileg en býr yfir göldrum. 

 Tröll er notað í myndhverfðri merkingu þar sem mikil stærð, afl eða kraftur eru gefin 

til kynna. Oft tengist orðið umframafli,  -krafti  eða fjölkynngi. Ef andstæðingurinn 

reynist erfiðari viðureignar en venjulegir menn er hann kallaður tröll. Mönnum getur 

verið lýst sem: stórum sem tröllum, miklum tröllum eða hinum verstu tröllum. 

 Ekki er alltaf um það að ræða að þeir sem kallaðir séu tröll séu ófríðir þó það sé 

algengt.  

 Orðið getur merkt risar, nornir, ófreskjur (e.ogres), illa anda (e.bogies) eða drauga. 

Talað er um að menn geti verið trýldir (breyst í tröll) og jafnvel orðið meiri tröll eftir 

dauðann en í lífinu. 

 Stundum eru dýr kölluð tröll ef þau virðast undir einhvers konar galdraáhrifum eða 

setin af seiðmönnum og illum öndum. 

 Tröll, ásamt djöflum, seiðmönnum og heiðingjum, eru andstæðingar kristninnar. 

Heiðnir hálfguðir (að hálfu leyti goð og að hálfu leyti menn) geta verið kallaðir tröll af 

kristnum mönnum, huganlega í merkingunni heiðinn andi sem hefur verið vakinn upp 

í gegnum trúarathöfn eða fórn. 

 Orðið er notað til þess að lýsa andfélagslegri hegðun einhvers. 

 Sumstaðar eru tröll tengd við mannát. 

 Ónæmi fyrir járni og ómældur styrkur og hugrekki í bardaga geta bent til tengsla við 

tröll.  

 Tröll eru viðkvæm fyrir dagsbirtu. 

 Einstaka sinnum er orðið notað yfir berserki eða aðra sem ummyndast í bardaga. Þá er 

talað um að menn tryllist. Berserkir og tröll eiga það sameiginlegt að öskra. Blámenn 

eru kallaðir tröll, einkum í tengslum við torkennileg öskur í bardaga sem og 

hamsleysi.  

 Tröllið eitt tekur umbreytingum í hinum óræða heimi, ekki risar, dvergar og álfar. 

 Orðið getur verið notað sem uppnefni eða að fólki sé óskað til trölla eða undir álög 

þeirra vegna ósættis.  

 Orðið Tröll er  notað um andstæðinga af ýmsum gerðum. Einkennilegar verur sem 

haga sér „tröllslega“ eru kallaðar svo þangað til að annað kemur í ljós. Tröll er alltaf í 

hlutverki „hins“ en þegar borin eru kennsl á „tröllið“ sem eitthvað kunnuglegt eða 

mannlegt er það ekki lengur tröll.  

(Ármann Jakobsson 2008:44–52). 
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Það er áhugavert að skoða fornaldarsögurnar eftir þessa upptalningu. Orðin jötnar, tröll, risar 

og þursar virðast vera notuð nokkuð jöfnum höndum í fornaldarsögum um ógnandi verur sem 

örðugt er að skilgreina (Ármann Jakobsson 2009:196). Segja má að orðið tröll sé oftast notað 

yfir verur sem eru framandi í útliti og háttum. Þau eru í raun samnefnari fyrir hið óþekkta. Það 

er nauðsynlegt að hafa þessa fjölbreytni í huga þegar fornaldarsögurnar eru skoðaðar. Tröllið 

eru sá sem er utangarðs, „hinn“ á móti „okkur“ (Ármann Jakobsson 2008:51). 

 Berserkir og blámenn eru oft nefndir í sömu andrá og er í báðum tilvikum átt við 

einstaklega ógeðfellda mótherja (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2001:329). Minnst er á berserki 

í skilgreiningu Ármanns Jakobssonar á tröllum, þeir virðast þó í flestum tilvikum fá mannlegri 

einkunn en tröllin og eru ekki flokkaðir með þeim að öllu jöfnu. Þeir koma oftast fram sem 

jafnokar hetjanna og ekki síður samherjar, eins og í sögunni um Sörla sterka, sem síðar verður 

fjallað um. Hugtakanotkunin er þó á reiki, berserkir og blámenn geta í sumum tilvikum fallið 

undir það sem kallað eru tröll. Ef ókennileg persóna er ekki nefnd tröll, eins og t.d. í tilfelli 

berserkja, þá hagar hún sér oft að einhverju leyti í samræmi við það sem nefnt hefur verið í 

upptalningunni hér að framan. Ljóst er að úr vöndu er að ráða þegar andstæðingar víkinga eru 

annars vegar. 

Talið er að með berserkjum hafi verið átt við brynjaða, fyrsta flokks stríðsmenn sem 

voru vægðarlausir í bardaga. Við lok víkingatímans hafa atvinnustríðsmenn ekki haft að 

miklu að hverfa. Líklegt er að berserkir hafi verið slíkir menn og svipað var uppi á teningnum 

á ritunartíma fornaldarsagna þegar krossferðir og riddaramennska liðu undir lok. Ekki er 

óhugsandi að þessir atvinnulausu utangarðsmenn hafi farið saman á flakk í hópum. Ungir, 

ógiftir, vansælir og skapheitir menn í blóma lífsins sem liðu ekki mótstöðu af neinu tagi. Þeir 

voru eyðingarafl í bændasamfélagi friðartíma, fyrst í Noregi og síðar á Íslandi. Tilvist þeirra 

er staðfest með samtímalögum sem unnu að því að uppræta þá (Liberman 2003:340). 

Berserkir koma víða við sögu í miðaldabókmenntum af ýmsu tagi, jafnt 

fornaldarsögum, konungasögum, Íslendingasögum og Landnámu. Þeir eru oftast kenndir við 

hið „útlenda“ og í Íslendingasögunum koma þeir frá Noregi og Svíþjóð. Í fornaldar- og 

riddarasögum koma þeir lengra að, oftar en ekki frá öðrum heimsálfum. Tvö mismunandi 

viðhorf virðast uppi gagnvart berserkjum og fer það eftir því hvoru megin línunnar þeir stóðu 

eða í hvaða ástandi þjóðfélagið var. Þeir voru eftirsóttir þegar stríð og ófriður geisaði en til 

stöðugra vandræða á friðartímum. Þá ötuðust þeir í bændum og höfðingjum og áttu gjarnan til 

að nema dætur þeirra á brott eða skora þá á hólm dætranna vegna (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir 2001:318–319). 
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Svo virðist sem berserkir hafi birst þegar sagnaritun hefst en voru fram að því lítt áberandi 

persónur í sagnahefð. Þeirra er ekki getið á rúnum sem hafa varðveist og nánast ekkert í 

fornum kveðskap. Þeir koma fyrst fram í kvæði eftir Þorbjörn hornklofa á 9. öld sem tileinkað 

var Haraldi hárfagra. Þeir eru sagðir drekka blóð og vera baráttuglaðir en í fornaldarsögunum 

eru þeir oftast sigraðir af hetjunum. Berserksgangur á sér stað í goðafræðinni og er orðið 

notað í tengslum við menn Óðins sem fóru fram í bardaga án herklæða og voru galnir sem 

hundar eða vargar. Þeir bitu í skildi sína og voru sterkir sem birnir eða naut og hvorki eldur né 

járn beit á þá (Ynglingasaga 2002:17). Skiptar skoðanir eru um hvort bjarnarskinn sem 

klæðnaður hafi tengst nafngift berserkja eða hvort átt sé við hamskipti í óbeinni merkingu. Í 

fornaldarsögum eru þeir oftast í fylgdarliði konungs. Öll andstaða gegn þeim og tilraunir til 

viðnáms eða varna kalla á ofsareiði þeirra. Það er í slíkum tilvikum sem þeir eru sagðir gefa 

frá sér öskur og gól, bíta í skildi sína og freyða um munninn (Liberman 2003:337–338). Sverð 

og eldur geta ekki grandað þeim og oft virðist ekki duga annað en að berja þá til dauða með 

kylfum eða brjóta líkama þeirra á einhvern hátt, t.d. hrygg eða höfuð. 

  Í sögunum tveimur hér á eftir má sjá ólíkar gerðir berserkja,  í sögunni um Grím, sem 

fjallar frekar um nærumhverfi, eru þeir vissulega staðsettir í undraheimi þó þeir taki ekki upp 

á því að umbreytast eða nota galdra til að hafa sigur. Í sögunni um Sörla taka berserkir á sig 

ýmsar myndir og eru bæði andstæðingar og mótherjar sem luma á ýmsum undrum. Berserkir, 

rétt eins og tröllin, eru lítt afmarkað hugtak eins og sést á því sem hér að ofan er talið. 

Ef við hugsum um þrískipt kerfi goðanna mætti heimfæra það á fornaldarsögurnar. 

Víkingar eru í stöðu Ása, berserkir í stöðu Vana og tröll í stöðu jötna. Vanir eru eldra kyn 

frjósemisgoða sem töpuðu valdabaráttunni fyrir Ásum. Hugsanlegt er að barátta víkinga og 

berserkja í fornaldarsögum eigi að endurspegla átök Vana og Ása, þar sem berserkir ná aldrei 

fullnaðarsigri, þrátt fyrir að ná að drepa alla nema hetjuna. Víkingar tilheyra sama heimi og 

berserkir en eru sterkari aðilinn í öllum tilvikum, tröllin eru hins vegar annars heims. Það er 

yfirleitt í heimi trölla sem mestu átökin verða, rétt eins og í heimi jötna í goðsögum. Heimur 

jötna er fullur af undrum og blekkingum, rétt eins og heimur trölla í tilfelli víkinga. Tröllin 

magna veðragjörninga til þess að hrekja víkingana til sín og eru þá veðraskilin eins og mörk 

tveggja heima, eða standa í raun fyrir þau. Oftast falla tröllin á eigin bragði ef svo má segja, 

og falla þá fyrir hendi víkingsins, hann nær að minnsta kosti yfirhöndinni í samskiptunum. 

Tröll og menn geta átt forboðin ástarsambönd en öfugt við Vani eru berserkir algerlega 

útilokaðir, þeim er alls staðar vísað frá með kvonbænir sínar. Við víkjum nánar að 

samskiptum, manna, trölla og berserkja og ástarraunum þeirra í einstökum sögum. 
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Þrátt fyrir að áhrifa bókmennta frá Evrópu gæti að miklum hluta í fornaldarsögunum má ekki 

gleyma að víkingar ferðuðust raunverulega um veröldina. Mikilvægt er að kanna hversu víða 

víkingar fóru í ferðum sínum til þess að átta sig á hversu fjölbreytt fólkið var sem þeir áttu 

samskipti við. Ekki er ólíklegt að þetta fólk hafi að vissu leyti verið efniviður sagna sem lifðu 

lengi eftir að ferðirnar lögðust af. Víkingaskipin voru undirstaða þessara ferða og sýna 

fornleifar að þau voru léttari, meðfærilegri, hraðskreiðari og hæfari til langsiglinga, í 

samanburði við skip annarra þjóðflokka á þessum tíma (Bill 1997:182). Við sláumst í ferð 

með víkingum í næsta kafla, skoðum nokkra helstu áfangastaði, þá mynd sem þeir hafa 

hugsanlega haft af sjálfum sér og heiminum og hvernig heimurinn horfir til baka á þá. 

4.4 Víkingaöldin og umfang víkingaferða  

Menn hafa löngum skipt veröldinni í svæði sem hafa ýmist raunverulega eða ímyndaða 

aðgreiningu hvert frá öðru. Aðgreining austurs og vesturs var ekki ný af nálinni á 

nýlendutímanum. Fyrir þann tíma voru farnir margir könnunarleiðangrar um víða veröld og 

ólíkar þjóðir höfðu samskipti í gegnum verslun og stríð (Said 2003:39). Þegar óríentalismi er 

annars vegar er mikilvægt að greina miðju. Sá sem telur sig hafa völd og yfirburði lítur á sig 

og sína menningu sem miðdepil. Það sem er fjærst er mest framandi og alveg úti á jaðri hins 

þekkta heims. 

Íslamskar innrásir í Evrópu hófust á 7. öld. Þá færðist miðja evrópskrar menningar frá 

Miðjarðarhafinu og norður á bóginn (Said 2003:71). Víkingöldin svokallaða er talin hafa 

staðið yfir frá því um 800 til 1050. Veldi Frísa við Norðursjó og Pétta á Skotlandi, sem áður 

höfðu verið áhrifamikil, létu undan síga fyrir innrásarherjum og nýrri trú.
13

 Þannig sköpuðust 

tækifæri fyrir norræna granna þeirra að sækja lengra og harðar en áður (Helgi Guðmundsson 

1997:6). Að vísu stunduðu norrænir menn viðskipti, sjórán og landnám út fyrir sitt 

búsetusvæði fyrir 800 og eftir 1050, en á þessu tímabili urðu þeir mjög áberandi. Svo virðist 

sem rétt fyrir 800 hafi víkingum tekist að ná afburða tækni við siglingar og nýtt sér það til 

þess að færa út kvíarnar (Jones 1986:3). 

Þjóðirnar sem bjuggu í nágrenni við norræna menn og urðu fyrir árásum þeirra virðast 

hafa litið á þá sem eina þjóð (Jones 1986:76). Þrátt fyrir einhvern mállýskumun hefur tunga 

norrænna manna, menning þeirra og trú markað skýr landamæri gagnvart þjóðunum í kring, 

                                                 
13 Frísar bjuggu í lághéruðum Þýskalands við Norðursjó. Péttar eða Piktar voru þjóðflokkur sem bjó fram á 9. öld á svæði 

sem seinna varð Norður- og Austur-Skotland. 
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þar sem harla ólík tungumál voru töluð, lappneska, finnska og slavísk mál, og að vísu 

germönsk mál í suðri, nema þar sem Márar frá Vestur- og Norður-Afríku höfðu náð völdum.
14

 

Norrænir menn voru nefndir ýmsum nöfnum af þeim þjóðum sem áttu við þá 

samskipti. Frankar kölluðu þá Norðurmenn eða Dana. Það voru aðeins Englendingar sem 

kölluðu þá víkinga, en líka Dana og jafnframt heiðingja. Írar notuðu orðið „pagan“ fyrir 

heiðingja og „gentile“ sem er notað yfir flokk manna sem ekki eru gyðingar (Sawyer 1997:2). 

Þegar líður á 9. öld fara Írar að kalla víkinga útlendinga og lýsa þeim annað hvort sem 

svörtum eða hvítum.
15

 Slavar í Austur-Evrópu kalla norrænu innrásarmennina „Rus“ en það 

nefni á víkingum kom einnig fyrir í býsan-grískum textum og arabískum, og nafn Rússlands 

var síðar dregið af þessu heiti víkinganna (Sawyer 1997:2). 

Menn frá löndum sem nú marka Danmörku og Noreg sóttu harðast fram á 

Bretlandseyjum, í ríki Franka
16

, á Íberíuskaga og norðurhluta Afríku. Á 9. öld höfðu þeir náð 

yfirráðum í Orkneyjum, Hjaltlandseyjum og Vestureyjum. Þá höfðu þeir einnig sigrað hluta af 

Englandi og komið sér upp stöðvum á ströndum Írlands, þaðan sem þeir gerðu árásir innan 

Írlands og yfir Írlandshaf til Bretlands. Á þessum tíma settist norrænt fólk frá Vestur-

Skandinavíu á herteknum svæðum og einnig á Íslandi, Færeyjum, Grænlandi og Vínlandi þar 

sem innfæddir íbúar voru fyrir (Sawyer 1997:1). Siglingar víkinga voru tíðar norður eftir 

vesturströnd Noregs, allt til Gandvíkur (Jones 1986:160–161).
17

 

Norrænir menn sem bjuggu austar sóttu vítt og breytt yfir Eystrasaltið
18

 til Austur-

Evrópu. Þar voru áherslur aðrar sökum þess að ekki var hægt að ræna kirkjur eða gróin 

borgarsamfélög. Þar var helst að sækjast eftir landsins gæðum, skinnum og þrælum, og þá 

annað hvort með því að ræna innfædda eða þvinga þá til þess að láta dýrmæti af hendi. 

Nokkrir sterkir leiðtogar náðu yfirráðum á mikilvægum svæðum sem varð til þess að norrænir 

menn settust að í Garðaríki (Sawyer 1997:1). 

Frá höfuðborg Garðaríkis, Hólmgarði (Novgorod), opnuðust margar leiðir fyrir 

víkingana eftir stórum ám sem þar var að finna. Frá Hólmgarði héldu þeir til Gnezdovo sem 

stóð við ánna Dnépr og komust eftir henni til Kænugarðs (Kíev) og þaðan áfram til Berezany 

við Svartahaf. Yfir Svartahaf héldu þeir sjóleiðina til Miklagarðs (Istanbul/Byzantium) í 

Tyrklandi. Áin Volga var einnig mjög mikilvæg samgönguleið í Garðaríki og eftir henni 

                                                 
14 Márar réðu yfir meirihluta Íberíuskaga að Pýrenníafjöllum í norðri á þessum tíma. Þar eru nú Portúgal, Spánn, Andorra og 

Gíbraltar.   
15  Þeir notuðu keltensku orðin: dubgall = svartur, dökkur / finngall = hvítur, ljós. 
16 Frankar (e. Franks) voru germönsk þjóð sem bjó á svæðunum í kringum ána Rín (Webster’s 1994: 564).  
17 Gandvík er fornnorrænt heiti á Hvítahafi, sem er stór vík eða vogur sem liggur sunnan úr Barentshafi við norðvesturströnd 

Rússlands. Héruðin í kring um Hvítahaf kölluðust Bjarmaland á víkingatímanum. 
18 Eystrasaltið er innhaf sem liggur gegnum Kátlegast og Skagðra út í Norðursjó, það liggur að Svíþjóð, Finnlandi, Eistlandi, 

Lettlandi, Litháen, Rússlandi, Póllandi og Þýskalandi. 
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héldu víkingar til Bulgar og svo lengra eftir ánni til Itil sem stóð við norðvestanvert 

Kaspíahaf. Þaðan var sjóleiðin farin þvert yfir hafið til Gurgan, þar sem nú er Íran, og síðan 

landleiðina til Bagdad í Írak (Jones 1986:160–161).
19

 

Sumir víkinganna héldu frá Eystrasalti áfram gegnum Ermasund og meðfram 

vesturströnd Evrópu á Atlantshafi, þar til þeir komu að Gíbraltarsundi og fóru gegnum það til  

Miðjarðarhafs. Þaðan gátu þeir farið í land í Suður-Evrópu, Suðvestur-Asíu og Norður-

Afríku, en leið þeirra lá aðallega til svæða þar sem nú eru Suður-Frakkland og Suðvestur-

Ítalía. (Jones 1986:160–161). Norrænir menn skáru sig úr hvað varðar trúna sem tengdist 

menningu þeirra sterkt á þessum tíma, en flestir nágrannar þeirra, andstæðingar og 

viðskiptamenn höfðu tekið kristna trú eða voru múslimar (Jones 1986:73–74). Íslamski 

arabinn og skrásetjarinn, Ahmad Ibn Fadlan, lýsir víkingum sem hann mætir á stórfljótinu 

Volgu árið 922 á svohljóðandi hátt:
20

 

 

Ég hef séð Rus þar sem þeir koma í kaupferðum sínum og slá upp búðum við 

Atil (Itil, Volga). Ég hef aldrei séð jafn fullkomna mynd líkama, hávaxnir sem 

döðlupálmar, bjarthærðir og rjóðir í kinnum; þeir bera ekki kyrtla eða serki, en 

karlmennirnir klæðast flíkum sem hylja aðra hlið líkamans og þannig geta þeir 

haft aðra höndina lausa. Hver maður ber með sér öllum stundum öxi, sverð og 

hníf. Sverðin eru breið og riffluð, af einhvers konar Frankri gerð [...] Hver kona 

hefur öskju á báðum brjóstum úr járni, silfri, kopar eða gulli; askjan gefur til 

kynna auð eiginmannsins. Á hverri öskju er hringur þar sem hnífur hangir 

niður. Konurnar bera hálshringi úr gulli og silfri. [...] Skartið sem þeir hafa í 

mestum metum eru grænar glerperlur. [...] Þeir þræða þær á hálsfestar fyrir 

konur sínar (Jones 1986:164). 

  

Þessi lýsing Ibn Fadlan, sem litið er á sem samtímaheimild, er áhugaverð og ekki síst sökum 

þess hve fordómalaus hún er. Þar kemur fram önnur og raunsærri mynd en við fáum í 

fornaldarsögunum. Svo virðist sem konur hafi tekið þátt í ráns- eða kaupferðum til fjarlægra 

staða, sem er ekki síður merkilegt, enda er lítið minnst á konur í fornaldarsögum, þær ýmist 

sitja heima eða bíða eftir björgun úr álögum. Hugsanlegt er að þær konur sem hér er minnst á 

hafi verið þrælar víkinganna en um leið er ljóst að þeim hefur verið sýnd virðing (Ellis 

Davidson 1976:66). George Cedrenus, sagnaritari í Miklagarði, greinir frá því að Grikkir hafi 

fundið lík Rus-kvenna á vígvelli eftir hatramma baráttu sem hafi verið klæddar í karlmannsföt 

(Ellis Davidson 1976:114). Út frá þessu er hægt að álykta að konur í hópi norrænna manna 

hafi líka verið stríðsmenn. Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að samfélag víkinga var 

                                                 
19 Nizhny Novgorod í Vestur-Rússlandi er skammt austan við Moskvu. Gnezdovo er nú uppgraftarsvæði fornleifa nálægt 

þorpinu Gnyozdovo, en það er í Smolensk sýslu í vesturhluta Rússlands. Borgin Smolensk, sem er höfuðstaður sýslunnar 

stendur við ánna Dnépr sem var önnur af aðalsamskiptaæðum víkinga á þessum tíma (Jones 1986:252). Kíev og  Berezany 

tilheyra nú Úkraínu. Bulgar var þar sem nú eru rússnesku lýðveldin Tatarstan og Chuvashia við ána Volgu. 
20 Ahmad Ibn Fadlan ferðaðist frá Bagdad til Bulgar með föruneyti Abbasid kalífadæmisins í Bagdad. 
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feðraveldi þar sem ekki var mikið pláss fyrir kvenhetjur og hefur sagnahefðin án efa 

endurspeglað það. Um leið hvarflar hugurinn að miklum átökum kynjanna í 

fornaldarsögunum. Hverjar voru þessar bardagakonur? Ætli þær tengist tröllskessunum sem 

víkingar eigast við og ætli þær hafi verið flokkaðar sem tröll vegna þess að þær eru þrælar af 

slavneskum uppruna? Erfitt er að gera sér grein fyrir því út frá einni heimild frá Grikklandi en 

um leið er sá angi umhugsunarverður. 

Í stað þess að skrifa niður samtímalýsingar á víkingaöld, hefur reynsla víkinganna og 

upplifun þeirra af framandi stöðum skilað sér í sagnahefðinni og blandast því sem fyrir var. 

Fáar samtímalýsingar, ef nokkrar, er að finna um tíma víkinganna í þeirra eigin menningu en 

það sem eftir lifir eru ritaðar ævintýrasögur með einhverjum sannleiks- og reynslukjarna sem 

hafa án efa varðveist í munnlegri geymd og síðar verið færðar enn frekar í stílinn við ritun. 

Með lifandi sagnahefð opnast möguleikar á skýringum byggðum á göldrum, undrum, 

yfirnáttúrulegum atburðum og kynjaverum. Vel má vera að það sem er erfitt að útskýra eða 

gera sér í hugalund sé auðvelt að færa inn í óræðan ævintýraheim og tengja við það sem 

viðkomandi þekkir úr sinni menningu. Eftir því sem víkingarnir fara víðar mæta þeir fólki 

sem erfitt er að lýsa og eiga frásagnir af þeim ef til vill betur við jötna og aðrar furðuverur í 

goðheimum, sem skipta um ham, framkalla sjónhverfingar og tilheyra vart hinum mannlega 

heimi að þeirra mati. Við munum gera tilraun til þess að greina árekstur og túlkun framandi 

menninga í tveimur seinustu köflunum sem fjalla um fornaldarsögurnar tvær, Gríms sögu 

loðinkinna og Sörla sögu sterka. 

5. Um Gríms sögu loðinkinna og Sörla sögu sterka 

Fornaldarsögur standa nálægt evrópsku rómönsunni að því leyti að hetjan er stödd í framandi 

veröld þar sem undur eru á hverju strái. Hún er mennsk en getur afrekað meira en venjulegar 

manneskjur, stundum með aðstoð yfirnáttúrulegra vera. Yfirleitt hefst sagan í raunsæjum 

heimi hetjunnar en leikurinn berst síðan á aðrar slóðir þar sem hið yfirnáttúrulega ræður 

ríkjum. Þetta má segja um báðar sögurnar af Grími og Sörla en munurinn á þeim snýst um 

hvernig efnið er nýtt. 

Kjarni málsins í tilfelli fornaldarsagna og flokkunarvandans sem að þeim snýr, er að 

efni sagnanna er af sama meiði en meðhöndlað með ólíkum hætti. Gríms saga loðinkinna og 

Sörla saga sterka eru dæmi um slíkt. Sögur sem vísa í nærumhverfi bera þess merki á meðan 

þær sem fjalla um hið fjarlæga og óþekkta fá á sig meiri óraunveruleikablæ. Hetjurnar takast á 

við mismunandi aðstæður á ólíkan hátt. 
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Gríms saga fjallar um náin tengsl menningarheima og virðast eiga djúpar rætur í munnlegri 

hefð. Sögurnar um Grím og föður hans Ketil hæng endurspegla bændasamfélagið sem fóstraði 

þær (Viðar Hreinsson 1990:138–139). Sagan um Grím tilheyrir fastmótuðu frásagnarformi 

sem hefur slípast til í munnlegri geymd. Kjarninn er heillegur og í henni má finna vísur sem 

fléttaðar eru inn í efnið. 

Sagan um Sörla á meira skylt með riddarasögum, þrátt fyrir að í báðum tilvikum sé 

hetjan sjálf í hlutverki og umhverfi víkings. Hún er samsettara verk og sækir meira í 

bókmenntaformið, hreinan skáldskap og sköpunargleði. Í sögunni eru engar vísur og löng 

frásögnin er brotin upp með því að skipta snögglega um sjónarhorn eða staðsetningar, jafnvel 

aðalpersónur. Farið er meira í að lýsa smáatriðum eins og útbúnaði og útliti og þar gildir að 

segja kunnuglega sögu með nýstárlegum hætti. Inntak og heild hennar skiptir ekki eins miklu 

máli. 

Um 1400 er sögugerð orðin bókmenntalegri að því að leyti að hún tekur mið af samtíð 

sinni, hefðum sem hafa mótast og öðrum rituðum sögum. Fólk á öllum tímum hefur gaman af 

tilbreytni. Fornaldarsögurnar hafa verið vettvangur fjölbreytilegrar sköpunar þar sem þættir í 

norrænni hefð hafa endurnýst í mismunandi formi út frá ritunartísku og tíðaranda. Sagan 

verður fjölbreyttara og opnara tjáningarform, nýtt til þess að staðsetja manninn sjálfan, 

skemmta honum og endurspegla samfélagið í fortíð og nútíð. Eldri verk eru tekin og sett í nýtt 

samhengi og stuðst er við evrópskar sögur af riddurum og fræðirit þess tíma, t.d. landafræði 

og heimildir um valdsmenn fjarlægra ríkja. Í fornaldarsögunum er hægt að sjá hvernig hið 

óþekkta er meðhöndlað, greint og staðsett í samhenginu sem er til staðar. Það er ekki óeðlilegt 

að tileinka sér nýja bókmenntastefnu og skapa sér stað í henni með því að heimfæra hana upp 

á sitt eigið menningarumhverfi. Þannig skrifa Íslendingar sig inn í sögu Evrópu. Hinar 

riddaralegu víkingasögur eru dæmi um slíka tileinkun, þar sem norrænir menn jafnast á við 

hetjur annarra landa. Þar koma einnig fram sérkenni sem fylgja menningunni og fólkinu sem 

henni tilheyrir. 

 Fornaldarsögur Norðurlanda segja eflaust takmarkað um raunverulega fortíð 

Norðurlanda en í þeim má greina sýn Íslendinga á eigin fortíð á ritunartíma þeirra. Flestir 

stíga varlega til jarðar þegar rætt er um heiminn að baki sögunum en um leið má ekki útiloka 

með öllu að eitthvað hafi verið þeim til undirstöðu, ekkert verður til af engu. Í umfjöllun um 

Gríms sögu loðinkinna og Sörla sögu sterka verður hugað að hvernig hin ýmsu lög norrænar 

menningar og áhrif frá ýmsum tímum, sem þegar hafa verið rædd, endurspeglast í  

fornaldarsögum. 
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6. Gríms saga loðinkinna  

6.1 Handrit og útgáfusaga  

Gríms saga loðinkinna er gott dæmi um vinsæla fornaldarsögu sem hefur lifað með þjóðinni. 

Sextíu og átta handrit hafa varðveist í skinn- og pappírsformi. Þau elstu eru skinnhandritin: 

AM 343 a 4to sem er elsta handrit A-gerðar og talið vera frá um 1450–1475. AM 471 4to er 

elsta handrit B-gerðar, líkt A-gerðinni og frá sama tímabili. Ekki er vitað um skrifara þess 

handrits eða afdrif þess áður en það komst í eigu sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, Magnúsar 

Magnússonar á Eyri í Seyðisfirði, á síðasta fjórðungi 17. aldar. Að síðustu er handritabrotið 

AM 567 IV 4to sem talið er vera af C-gerð sögunnar og  frá um 1400–1499. Textinn sem þar 

er að finna líkist A- og B-gerð að miklu leyti  (Rankine 1966:7–9). 

Svíinn Olof Rudbeck varð fyrstur til að gefa söguna út á prenti í Uppsölum 1697. Með 

þeirri útgáfu, Hængii et Grimonis Hirsutigenæ patris et filii, var einnig Ketils saga hængs, en 

hans var getið í fornaldarsögunum sem föður Gríms. Þessi útgáfa var tvímála, annars vegar 

íslenska og svo latínuþýðing Ísleifs Þorleifssonar til hliðar. Ísleifur var aðstoðarprestur Jóns 

Magnússonar þumlungs á Eyri í Skutulsfirði og tók við brauðinu 1690. 

Daninn Carl Cristian Rafn gaf söguna út í safninu Fornaldar sögur Nordrlanda árið 

1829. Útgáfa Rafns var mikið tímamótaverk, af henni hlaut flokkur fornaldarsagna nafn sitt 

og þar var hann einnig afmarkaður sem ákveðin tegund bókmenntagreinar. Þeir sem á eftir 

komu áttu eftir að styðjast mikið við útgáfu Rafns, en hann byggði mest á þeim handritum 

sem áður voru nefnd. Hægt er að rekja um tuttugu pappírshandrit til þessara þriggja 

skinnhandrita á einn eða annan hátt, þar á meðal handrit sem talið er vera bein uppskrift eftir 

AM 343 4to; AM 340 4to, skrifað af Jóni Gissurarsyni, stjúpbróður Brynjólfs biskups 

Sveinssonar. Rafn studdist við AM 340 4to  þar sem vantaði upp á í skinnhandritum. 

Hann styðst einnig lítillega við AM 173 fol. sem var afrit af svokallaðri E-gerð 

sögunnar úr handritinu GKS 1006 fol. og mjög áþekkt öðru handriti, AM 172a fol. GKS 1006 

fol. er pappírshandrit Jóns Erlendssonar (1639–1672) prests í Villingaholti. Mörg önnur 

handrit eru rakin til þess, þar á meðal AM 109a 8vo, AM 552q 4to og AM 342 4to, sem eru 

mislangt frá E-gerðinni en virðast styðjast við hana (Rankine 1966:5-60). Rafn tekur fram að 

önnur pappírshandrit en AM 340 4to séu ekki merkilegir pappírar; oftast styttri en eldri gerðir, 

vísur í þeim séu ekki rétt eftir hafðar eða þá að efni vísnanna sé leyst upp í óbundnu máli. 

Rafn telur að Rudbeck hafi nýtt AM 173 fol. hvað mest í sinni útgáfu (FSN I 1829:VIII–IX ). 

Í kjölfar Rafns gaf Svíinn, Carl Gustaf Kröningssvärd, út safn í heimalandi sínu 1834, 

sem innihélt söguna um Grím. Það nefndist Nordiskt sago bibliothek eller mythiska och 
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romantiska forntidssagor. Svo virðist sem útgáfa Kröningssvärd sé að stóru leyti miðuð við 

útgáfu Rafns og í raun þýðing á þeim texta. C.C. Rafn gaf út annað safn í Kaupmannahöfn á 

árunum 1850–1852, þar sem sagan um Grím var prentuð: Antiquités Russes (Driscoll og  

Hufnagel 2010).  

 Það var ekki fyrr en seint á 19. öld sem sagan var útgefin á Íslandi, nánar tiltekið árin 

1885–1891, en þá hafði Valdimar Ásmundarson umsjón með útgáfu Fornaldar sagna 

Norðrlanda í Reykjavík. Sigmundur Guðmundsson prentari réðist í útgáfu fyrsta bindisins á 

eigin kostnað árið 1885, en hann óskaði eftir því að meginmáli í texta Rafns yrði fylgt eftir. 

Valdimar segir í formála að fyrsta bindinu að Íslendingar hafi að mestu unnið þá útgáfu sem 

Rafn hafi stýrt. Hann segir hana ekki nægilega vandaða hvað varðar stafsetningu og 

samanburð milli handrita og vill gera lagfæringar á málfari til eldri ritháttar. Sigurður 

Kristjánsson kostaði útgáfu tveggja seinni bindanna árin 1886 og 1889. Valdimar lagfærði þar 

að einhverju leyti ritunarhætti en fylgir útgáfu Rafns að mestu. 

Bjarni Vilhjálmsson og Guðni Jónsson gáfu út í sameiningu annað safn, Fornaldar 

sögur Norðurlanda, á árunum 1943–1944. Þeir virtust hafa næga trú á vinnubrögðum við 

útgáfu Rafns til þess að styðjast við hana. Guðni endurútgaf safnið með breytingum 1954–

1959 og er útgáfan sú nýlegasta sem völ er á. 

 Jean Morag Rankine ritaði M. Phil ritgerð við University College í London 1967. Þar 

kannaði hún handrit Gríms sögu loðinkinna og Ketils sögu hængs, en sú ritgerð er óútgefin: 

Critical edition of Ketils saga hængs and Gríms saga loðinkinna. 

6.2 Efni sögunnar 

Sögunni um Grím hefur oft verið skipað í flokk með tveimur öðrum fornaldarsögum, Ketils 

sögu hængs og Örvar-Odds sögu. Ástæða þess er sú að persónurnar eru tengdar ættarböndum 

og kallaðast saman Hrafnistumenn. Grímur er sagður sonur Ketils, Örvar-Oddur sonur Gríms 

og allir eru þeir tengdir við eyju úti fyrir Naumufirði
21

 í Noregi sem forðum var kölluð 

Hrafnista/Ramnesta.
22

 Grímur var sagður voldugur og hafa ráðið nánast öllu því svæði er 

kallaðist Hálogaland sem náði yfir stóran hluta Noregs, allt frá Naumudal og norður til 

Trömsö.
23

 

                                                 
21 Hálogalandssvæðið tilheyrir nyrðri Þrændalögum um miðbik Noregs og er tæpa tvö hundruð kílómetra norður af 

Þrándheimi. Það nefnist Namsos og tilheyrir stærri hluta af því sem kallað er Naumudalasvæðið. Bærinn Namsos heitir sama 

nafni og sveitarfélagið og stendur við botn Naumufjarðar og ósa árinnar Naumu. 
22 Annar stærri fjörður er úti fyrir Naumufirði sem kallaður er Foldafjörður. Talið er að eyjan Hrafnista hafi verið staðsett yst 

á landtungunni sem fylgir norðurhluta Foldafjarðar (Hildebrand 1869:lxvi). 
23 Trömsö liggur vestan við Finnmörku þar sem er að finna stærstu byggð Sama í Noregi. 
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Sagan hefst á því að Grímur biðlar sér Lofthænu fyrir konu austur í Vík.
24

 Ekki vill betur til 

en svo að stuttu fyrir brúðkaupið er hún numin á brott. Grímur aðhefst ekkert að sinni en 

heldur síðar af stað að leita matfanga þegar illt er í ári. Ferð hans er heitið norður á bóginn til 

Gandvíkur. Mikið gjörningaveður skellur á sem verður til þess að Grímur og menn hans eru 

strandaglópar. Á vegi hans verða tvær tröllskessur og kemur upp úr kafinu að faðir þeirra hafi 

hamlað ferð Gríms og aðgengi hans að veiði í víkinni. Grímur drepur aðra þeirra í fjörunni en 

eltir hina inn í helli, þar sem foreldrar hennar hafast við. Stjúpa Lofthænu tengist tröllunum í 

Gandvík og er valdur að hvarfi hennar. Málum lyktar svo að Grímur drepur tröllin og við það 

falla álögin niður af víkinni. 

Grímur er þó ekki laus allra mála, hann lendir í rimmu við Hreiðarr hinn hvatvísa og 

menn hans út af hvalreka. Með þeim tekst barátta sem lyktar á þá leið að allir liggja örendir, 

nema Grímur. Hann er við það að gefa upp öndina þegar skessan Geirríður býður honum líf, 

en hún er heitkona hans í álögum. Grímur lætur treglega undan þremur óskum hennar sem 

verður þó til þess að skessuhamurinn fellur af henni. Þau halda heim á leið, gera upp við 

stjúpuna og halda brúðkaup sitt. 

Í næsta hluta er Grímur skoraður á hólm vegna uppkominnar dóttur sinnar sem vill 

ekki þýðast biðil og þar hefur Grímur frækilegan sigur. Sögutíminn spannar sviðið frá því að 

Grímur tekur við búi föður síns og í lokin segir frá fjórðu kynslóð ættar hans sem nam land á 

Íslandi.
25

 

6.3 Bygging og tengsl við ævintýri 

Sagan er kaflaskipt, frásögnin er ekki samfelld og við kaflaskiptin líður nokkur tími innan 

sögunnar. Það er ekki hægt að segja að hún fylgi frásagnarmynstri ævintýra þó að í henni sé 

að finna mörg minni sem þeim tilheyra.
26

 Ævintýri snúast venjulega um leit eða ákveðna 

stefnu að takmarki en þessi saga er brotakennd hvað það varðar, hetjan á það til að detta í 

frásagnamynstrið en festist ekki í því. 

Sagan hefst á því að Grímur leggur af stað að heiman og biðlar sér konu, en hún  

hverfur þegar kemur að brúðkaupinu. Í ævintýrinu myndi hetjan leggja upp í för sem væri 

helguð leitinni að brúðinni, en þarna fylgir Grímur ekki mynstrinu. Hann er vissulega 

                                                 
24 Vík er héraðið umhverfist Óslóarfjörð.  
25 Barnabarnabarnabarn hans, Grímur, var sagður hafa numið land í Grímsnesi til Svínavatns, sonur Brynhildar 

Vémundardóttur, Vémundur var dóttursonur Gríms loðinkinna.  
26 Vladimir Propp taldi í verki sínu, Morphology of the Folktale, að hægt væri að finna 31 frásagnarlið sem notaðir væru í 

uppbyggingu ævintýra (Propp 1988:26–65). Kenning hans hefur verið mikið notuð í þjóðfræði með tilliti til munnlegrar 

sagnahefðar. Skiptar skoðanir hafa verið um hvort liðirnir væru færri eða þá að þeir kæmu ekki alltaf fyrir í sömu röðinni en 

undirstaða kenningarinnar er enn í gildi. 
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vonsvikinn yfir því að tapa heitmey sinni, en hann aðhefst ekkert til þess að leita hennar eða 

endurheimta. 

Síðan líður ótilgreindur tími þar til hallæri ríkir á Hálogalandi og Grímur heldur af 

stað við þriðja mann til þess að afla matar í Gandvík. Þarna er ævintýratalan þrír komin til 

sögunnar. Grímur hafði áður með sér sautján menn í biðilsförina, svo einhverjum gæti þótt 

einkennilegt að hann taki aðeins tvo með sér til þess að afla fanga í hallæri. Þrítalan er þó 

sterkt merki þess að ævintýri eru framundan, hún er algengust þegar þau eru annars vegar, en 

einnig koma fyrir tölur sem þrír ganga upp í, eins og talan átján í fyrra sinnið. Hetjan er oft 

ein á ferð eða meðlimur þríeykis líkt og í þessu tilviki (Lüthi 1986:32). 

Þrátt fyrir að Grímur fylgi ekki slóð ævintýrahetjunnar að öllu leyti nær hann fundum 

brúðar sinnar og leysir hana úr álögum með því að verða við þremur óskum. Þær fela allar í 

sér aukna nánd hins mennska manns við hið yfirnáttúrulega, fyrst að þiggja líf af óaðlaðandi 

veru af öðrum heimi, síðan að kyssa hana, þó að hetjunni sé það þvert um geð og að lokum 

deila með henni rekkju. Eftir nætursvefn hefur hamurinn fallið og álögunum er létt. 

Algengt er í ævintýrum að fegurð kvenna eftir vörpun álaga valdi því að hetjan eigi 

erfitt með að bera kennsl á þær. Grími finnst konan sú fallegasta sem hann hefur séð en 

undrast um leið hversu „lík“ hún sé festarkonu sinni. Það er ekki fyrr en hún segir honum 

sögu sína sem kemur í ljós hver hún er. Svefninn í ævintýrum markar kaflaskil eða hvörf í 

frásögninni. Hann getur táknað langt tímabil sem líður á meðan á svefninum stendur þar til 

björgin berst, eða að sá sem veldur því að álögin losna sofnar á meðan persónan í álögum 

fellir ham sinn. Enginn fær að vita hvernig vörpun álaga fer fram en eftir þau geta legið 

vísbendingar, eins og í tilfelli Gríms, sem sér tröllkonuhaminn á gólfinu, tekur hann og 

brennir til kaldra kola, áður en hann vekur konuna með því að dreypa á hana. 

 Lofthæna segir Grími söguna af brotthvarfi sínu sem lýtur lögmálum stjúpusögunnar.  

Strax í upphafi er lesanda eða áheyrendum gefinn kostur á að geta sér til um örlög Lofthænu. Í 

kjölfar hvarfs hennar í upphafi er upplýst að fjórum árum áður hafi ekkillinn Haraldur gifst 

Grímhildi Jösurardóttur, norðan frá Finnmörk og gefið er í skyn að það hafi ekki verið góður 

kostur.
27

 Ljóst var frá upphafi að þeim stjúpmæðgum samdi ekki vel og gefið sterklega í skyn 

að Grímhildur valdi einhverju um hvarfið. 

Það upplýsist ekki um málið fyrr en Lofthæna segir Grími frá því að Grímhildur hafi 

lagt á hana að hún myndi verða að ljótri tröllkonu og hverfa norður til Gandvíkur. Þar átti hún 

að búa í helli í nágrenni Hrímnis, bróður Grímhildar, og eiga í sífelldu stríði við hann þar til 

                                                 
27 Finnmörk er norð-austur af Noregi. Norðurhlutinn liggur að Norðursjó vestanmegin og Barensthafi austanmegin.  
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annað þeirra hefði sigur. Hún átti að vera ógeðfelld mönnum og tröllum og vera í álögum alla 

sína ævi, nema ef vera kynni að mennskur maður féllist á að þiggja lífgjöf af henni, kyssa 

hana og deila með henni sæng. Brúðkaupið, sem oftast er lokatakmark í ævintýrum, er á 

sínum stað en þar með er sögunni ekki nándar nærri lokið. Samkvæmt ævintýrinu gengur allt 

að óskum í lokin þegar hjónaefnin ná saman. Fjársjóðurinn er í matarkistunni, auðæfin eru 

ótæmandi og næg veiði til þess að fylla ferjuna og meira til. Andstæðingurinn Grímhildur frá 

Finnmörk hlýtur síðan makleg málagjöld þegar Grímur og Lofthæna birtast að nýju í 

konungsríkinu. 

 Þar sem Finnmörk var í miklu návígi við norræna menn nyrst í Noregi hafa þeir ekki 

komist hjá því að rekast á Finna á ferðum sínum og virðist sagan um Grím litast talsvert af 

því. Þess ber að geta að Finnland nútímans kemur lítið við sögu í íslenskum 

miðaldahandritum, en öðru máli gegnir um Sama í Finnmörku sem kallaðir voru Finnar 

(Sverrir Jakobsson 2005:221–249).
28

 Við lítum nánar á ferðir Gríms og norrænna manna á 

víkingaöld á þessar slóðir og kynnumst um leið þeim framandi verum sem verða á vegi hans, 

sem er að einhverju leyti hægt að heimfæra á næstu nágranna þeirra norðan við Hálogaland, 

Sama.  

6.4 Illt auga stjúpunnar 

Tröll af öllum gerðum eru ansi fyrirferðamiklir andstæðingar og mótherjar í sögunni um Grím 

þó að berserkir komi einnig við sögu. Gandvík er órætt land trölla og kynjavera þar sem 

lögmál töfra og galdra ríkja. Stjúpa lofthænu, tröllið Grímhildur Jösurardóttir, kemur af 

nálægum slóðum og þangað er Lofthæna send til þess að lifa í álögum sem tröllskessan 

Geirríður. Norrænir menn þurftu að fara í gegnum eða hjá Finnmörku til þess að komast til 

Gandvíkur, matarkistunnar miklu. Grímhildur Jösurardóttir kemur frá hinni torkennilegu 

Finnmörk, hún ber sama nafn og drottning Gjúka konungs í Völsunga sögu, sem var sögð 

„fjǫlkunnug“ og „grimmhuguþ“ (1908:42).  

Í tilfelli Grímhildur koma galdrar talsvert við sögu, hún er svo römm að ekki er hægt 

að ráða niðurlögum hennar á sama hátt og annarra trölla sem eru skyld henni. Víða er minnst 

á samíska galdra í fornum heimildum.
29

 Samkvæmt fornsögum fengust Samar við spádóma 

og höfðu samskipti við dularfulla anda. Þeir voru taldir hafa getu til að beita fyrir sig hinu illa 

                                                 
28 Samar voru nefndir Finnar í íslenskum fornritum. Finnmörk var kennd við þá og gekk undir ýmsum nöfnum: Mörkin, 

Finnabú, Finnbyggðir. Lappar og Lappir eru nefndir í Flateyjarbók og er þá líklega átt við Sama, en talað um að þeir haldi sig 

norðan við Finnmörk (Hermann Pálsson 1997:14–15). 
29 Minnst var á samíska galdra í Kirkjusögu Hamborgara frá 11. öld, Historia Norvegiae, og Danasögu Saxa málspaka frá 

um 1200 (Hermann Pálsson 1997:27)  Í fornum kristnirétti frá 11. og 12. öld er varað við samskiptum við Sama og 

spádómum þeirra (Sverrir Jakobsson 2005:250).  
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auga og skipta um ham (Hermann Pálsson 1997:27). Norrænir menn áttu það til að sækja 

forboðna vitneskju til Sama samkvæmt gömlum frásögnum. Óðinn leitaði í viskubrunn jötna á 

milli þess sem hann glímdi við þá (Ellis Davidson 2002a:179). Ekki er ólíklegt að verið sé að 

tæpa á hættulegum tengslum Sama við hið óræða í sögunni um Grím og dregin fram líkindi 

milli samskipta hans við Sama og milli Óðins og jötnanna. Þess er getið að Hrafnistumenn 

kunnu þá list best allra manna að fá byr í logni og er þá væntanlega vísað til þess að þeir hafi 

kunnað fyrir sér í göldrum vegna tengsla við Sama. Norrænir menn gætu hafa talið þekkingu 

Sama gagnlega þó hún teldist varhugaverð í sumum tilvikum. 

Heitið Forni (hinn gamli) er Óðinsheiti, en einnig má finna það sem mannanafn og 

viðurnefni í miðaldabókmenntum, t.d. í Ljósvetninga sögu og Eyrbyggja sögu 

(Sveinbjörn Egilsson 1860:193). Forneskja var notað um forna kunnáttu eins og galdra. 

Hugsanlega er verið að vitna til yfirnáttúrulegra hæfileika þegar talað er um forneskju en 

orðin forn og tröll eru í nánum tengslum og notuð um þann sem hefur yfirnáttúrlega hæfileika 

eða kann fyrir sér í göldum. Þegar talað er um að einhver sé forn í skapi getur það meðal 

annars þýtt að hann hugsi frábrugðið öðrum í sínu samfélagi (Íslensk orðabók 1993:202, 232). 

Að vera forn í skapi þýðir ekki endilega að viðkomandi muni nota þekkingu sína á neikvæðan 

hátt. Tröll eiga líka til að hjálpa hetjunum með göldrum sínum. 

Grímhildur er ólík öðrum ættmennum í Gandvík. Hún er sú sem kemur atburðarásinni 

af stað og virðist vera hættulegri en bróðir hennar Hrímnir, sem Grímur drepur án nokkurrar 

mótstöðu. Í sögnum um goðin voru kvenskrímsli oft hættulegri en karlskrímsli og það virðist 

líka gilda um fornaldarsögurnar (McKinnell 2005:8). Grímur lætur handtaka Grímhildi, setja 

belg yfir höfuð hennar og berja með grjóti í hel. Trú manna á „illa augað“ var breidd út um 

veröldina og í flestum trúarbrögðum, nánast öll lönd Evrópu þekktu þetta fyrirbæri. Þeir sem 

réðu yfir illu auga gátu valdið dauða, veikindum eða gereyðingu með augnatilliti sínu. Í 

íslenskum sögum eru það aðallega seiðmenn og nornir sem nota augun á þennan hátt, þau 

gera menn vitstola, drepa hvaða lifandi veru sem er og snúa landi á hvolf svo að ekkert nái að 

gróa (Simpson 2002:122). Áður en slík vera væri drepin var nauðsynlegt að setja poka yfir 

höfuð hennar til þess að hindra mátt augans. 

Útilegumaðurinn Stígandi Kotkelsson og fjölskylda hans í Laxdæla sögu eru sögð 

„mjǫk fjǫlkunnig ok inir mestu seiðmenn“ (bls. 95). Hann hlýtur svipuð örlög og Grímhildur: 

„[Þórður í Hundadal og Ólafur pái Hǫskuldsson] taka nú belg ok draga á hǫfuð honum. [...] 

Rauf var á belgnum, ok gat Stígandi sét ǫðrum megin í hlíðina [...] Síðan berja þeir Stíganda í 
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hel, ok þar var hann dysjaðr“ (Laxdæla saga 1934:109)
30

. Einar Ólafur Sveinsson segir í 

formála sínum að Laxdæla sögu að frásagnir af göldrum Kotkells, föður Stíganda séu 

„hreinar, rammar íslenzkar þjóðtrúarsögur“ (Laxdæla saga 1934:V). 

Grímhildur var stjúpa Lofthænu. Stjúpu- og álagaminnið hefur verið til staðar í 

íslenskri sagnamenningu allt frá 12. öld og var svo algengt hér á landi að sögur um slíkt efni 

voru settar saman í stakan flokk sem kallast stjúpusögur eða stjúpuævintýri. Íslenskar 

stjúpusögur eru frábrugðnar öðrum slíkum á Norðurlöndum sökum þess að þær fjalla um fólk 

af efstu stéttum en ekki almúgafólk. Minnið hefur verið mun vinsælla hér á landi þó að 

sögusviðið hafi staðið nær áheyrendum eða lesendum annars staðar á Norðurlöndum 

(Úlfhams saga 2001:clxvii–clxviii). Íslensku sögurnar eru einnig sérstakar að því leyti að 

stjúpurnar eru oftar en ekki tröll í gervi fagurra kvenna. Þær leggja á stjúpbörnin eða senda 

þau í langar svaðilfarir. Jón Árnason segir um stjúpusögur:  

 

Í þeim kemur víða fram tröllskapur bæði í líkamlegri og andlegri merkingu; því 

seinni konur kónga eru flestar tröllauknar, stórskornar og svipillar mannætur 

þegar þær eru í essinu sínu, en gera sig að fögrum drottningum í tignarbúningi 

og þykjast nálega allar hafa misst kónga sína fyrir áhlaupi víkinga. Þegar 

einhver kóngur hefur svo glæpst á þeim og gengið að eiga þær sannast það 

löngum að „oft er flagð undir fögru skinni“ [...] (Jón Árnason II 1954:299).  

 

Um örlög stjúpbarna segir Jón: 

 

[...] leggjast stjúpurnar jafnan á þau og annaðhvort stofna þeim í óhæfu eða 

leggja á þau að öðrum kosti og sýna í því andlegan tröllskap (Jón Árnason II 

1954:299). 

 

Þetta á sannarlega við um Grímhildi sem faðir Lofthænu sótti norður í Finnmörk: 

 

Skjótt þótti hún þar öllu spilla; illa var hún til Lopthænu, stjúpdóttur sinnar, 

sem síðarr barr raun á (FSN II:144).  
 

Hún er ólík tröllunum sem hún á að vera skyld, tröll í öðru veldi, ef svo má segja, flagð undir 

fögru skinni sem hefur vit og krafta til þess að gera mikinn usla og tortíma með augnaráðinu 

einu saman. Grímur tekur það ráð að hylja höfuð hennar áður en hann ber hana til dauða svo 

að illa augað nái ekki til hans. Athygli vekur að Grímur sneiðir ekki höfuðið af eða heggur í 

líkama Grímhildar, líkt og hann gerir við aðra andstæðinga sína. Blóð hennar er hugsanlega 

                                                 
30

 Laxdæla saga er talin vera frá miðri 13. öld. Hún er margorðari en flestar aðrar Íslendingasögur um veislur, 

klæðnað og alls kyns skraut. Stílinn sjálfur er einnig skreytnari og líkari riddarasögum og ævintýrum en flestra 

annarra Íslendingasagna (Laxdæla saga 1934:VI–XI). 
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varhugavert vegna þess hve göldrótt hún er eða þá að hatursfullur andi búi innra með henni 

sem yrði úthellt ef opnað væri fyrir líkamann á einhvern hátt. Ef til vill er þar eitur eins og í 

snákum og öðrum skriðdýrum sem standa fyrir það sem er eyðandi. 

 Frásögnin af Grímhildi minnir á ævintýrið af konungsdætrunum Líneik og Laufey þar 

sem tröllið Blávör þykist hafa misst mann sinn fyrir hendi víkinga og giftist ekklinum, föður 

Líneikar. Blávör hneppir konungsdótturina Laufeyju í álög, veldur dauða hins nýja 

eiginmanns síns með veðragjörningum, hrekur Líneik og bróður hennar Sigurð úr ríkinu og 

stundar mannát til þess að útrýma þjóðinni. Þegar upp kemst um Blávöru er hún handsömuð, 

barin til dauða með grjóti og brennd á báli (Jón Árnason II 1954:318–323). Söguþráðurinn í 

kringum Grímhildi er mjög skyldur fastmótuðum munnmælasögum og ævintýrum en nú 

verður hugað að samskiptum norrænna manna og Sama út frá óríentalisma. 

6.5 Samskipti Sama og norrænna manna 

Hermann Pálsson fjallar ýtarlega um norræna menn í Naumudal og á Hálogalandi og 

samskipti þeirra við nágranna sína Sama í Finnmörku. Eins og áður segir eru framandlegir 

staðir á borð við Finnmörku settir fram sem óræður heimur þar sem kynjaverur eiga 

heimkynni og galdrar og undur eru áberandi þáttur. 

Ef við víkjum aftur að kenningum Edwards Said um óríentalisma þá mætti skoða 

samskipti Hrafnistumanna við tröll í samhengi við fundi norrænna manna við Sama í norðri.
31

 

Það fyrsta sem er áberandi er að sama lýsingarorð er notað til þess að lýsa yfirbragði 

Hrafnistumanna og trölla. Nöfn trölla eins og Surtur, Hrafnhildur og Brúni eiga eflaust að 

undirstrika útlit persóna. Sömum var víða lýst sem dökkum yfirlitum og svörtum á húð og 

hár. Að sama skapi var lýsingarorðið svartur tengt útliti háleyskra landnámsmanna, eins og 

Hrafnistumanna (Hermann Pálsson 1997:25). 

Í fyrstu er líklegt að norrænir menn hafi haft viðskiptalegan áhuga á Sömum og þótt 

vænlegt til vinnings að giftast dætrum valdamikilla Samahöfðingja sem höfðu aðgang að þeim 

verðmætum sem víkingar sóttust eftir. Tenging Gríms og ættmenna hans við tröll er eflaust 

tilkomin vegna slíkra sambanda og er slíku bandalagi í raun lýst í sögunni um föður hans, 

Ketil hæng, sem á í ástarsambandi við móður Gríms, Hrafnhildi Brúnadóttur í Finnmörku. 

En víkingar fóru ekki alltaf með friði, þeir lögðu einnig undir sig svæði og arðrændu 

þau. Í Örvar-Odds sögu ræna Naumdælir Sama í bæjum þeirra og er þá viðhorfið ansi 

                                                 
31 Finnskt-úrískt menningarsvæði var víðáttumikið og náði frá miðri Skandinavíu til Hvíta hafs og suður til árinnar Volgu. 

Þar bjuggu Samar, Finnar, Karelínnar, Eistar og Ingríanar, Vespíanar og Livoníar. Allt í kring um þá bjuggu þjóðir sem sóttu 

fram í landnámi, Skandinavar, Slavar og Baltar. Þjóðirnar á finnsk-úríska svæðinu birtast oftast í miðaldatextum sem 

heiðingjar og voru oft undirokaðir þjóðflokkar þeirra sem hugðu á landvinninga úr vestri (Lindahl o.fl. 2002:135). 
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neikvætt: „ [...] ok hefi ek Þat svá gjört, at mér hefi mest gaman at Þótt, at græta Finnurnar“ 

(FSN II:174). Þetta segir samherji Örvar-Odds, Guðmundur. Í þessu sambandi ber að hafa í 

huga stöðu Sama á þessum tíma gagnvart norrænum mönnum. Þrátt fyrir mikil samskipti er 

ljóst að norrænir menn litu niður á granna sína í norðrinu og líktu þeim við verur af öðrum 

heimi. Háðsyrðið pjatla var til dæmis notað um samískar konur af norrænum mönnum og er 

þá vísað til skinnklæðnaðarins sem var einkennandi fyrir Samana (Hermann Pálsson 1997:14–

15). Norrænir menn virðast hafa verið eins og nýlenduherrar gagnvart Sömum. Þeir færðu sig 

upp á skaftið gagnvart Sömum en vegna náinna samskipta tengdust þeir nýlenduþjóðinni 

einhvers konar tilfinningaböndum, ýmist hlýjum eða blendnum (Hermann Pálsson 1997:25).  

Við víkjum nú nánar að ættartengslum í Gríms sögu loðinkinna og sögunum um 

Hrafnistumenn. 

6.6 Ástarraunir goða og jötna sem endurspeglast í mönnum og tröllum 

Heimur tröllanna og tengsl Hrafnistumanna við þau eru um margt sérstök þar sem samskipti 

við tröll á ákveðnu svæði ganga á milli þriggja ættliða. Af þessu má sjá samlíkingar milli 

aðstæðna goða og manna gagnvart hinu óræða í sögunum um Hrafnistumenn. Þeim er stillt 

upp gagnvart tröllum líkt og goðum gagnvart jötnum. Í þessu sambandi er mikilvægt að rifja 

upp ættartengsl Ása og jötna, þeir eru skyldir en um leið eiga þeir í sífelldum erjum, heimar 

þeirra geta aldrei sameinast. 

Á milli heima trölla og manna eru ættartengsl og mennirnir bera þess yfirleitt merki í 

útliti. Grímur er til dæmis með loðna kinn sem helgast af því að við getnað hans er breiddur 

bjarnarfeldur yfir foreldra hans. Samruni vera sem koma úr ólíkum heimum kallar á viðbrögð, 

verksummerki um óregluna láta ekki á sér standa. Hugsanlega er verið að vísa til þeirrar 

skammar sem fylgdi samræði manns og trölls/manneskju af öðrum kynþætti og mun barn sem 

getið er á þann hátt bera þess einhver merki, t.d. annan húðlit. En áhrifin eru ekki endilega 

neikvæð í sjálfu sér, tengingin í fornaldarsögunni gefur hetjunni aukinn kraft og vernd, blettur 

Gríms er t.d. ónæmur fyrir járni. 

Til að sjá úr hvaða samhengi Grímur er sprottinn er vert að rekja upphaf hans. Fortíð 

og upphaf Hrafnistumanna er tengt Finnmörku og samskipti þeirra við tröll eiga sér langa 

sögu. Föðurafi Gríms, Hallbjörn hálftröll, átti samíska móður rétt eins og Grímur sjálfur 

(Hermann Pálsson 1997:16). Minnið sem tengist því að draga jötnadætur á tálar er hægt að 

rekja til sagna um Óðin. Kynferðislegt samband við þær var ekki síst til þess að tryggja 

hagsmuni eða að komast yfir vitneskju (McKinnell 2005:4–6). Hér er aftur komið að 

samjöfnuði milli aðstæðna manna og goða. 
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Líkt og í tilviki goðanna er ekki ólíklegt að í sumum tilvikum hafi tilfinningar verið blendnar 

gagnvart upprunanum. Þetta sést glögglega á Hallbirni hálftrölli, hann afneitar fyrra lífi í 

Finnmörku og tengslum við það, en síðan verður Ketill sonur hans ástfanginn af trölli. Segir 

svo frá ferðum Ketils til Finnmerkur á heimaslóðir Hallbjarnar: 

 

Þenna tíma var hallæri mikit á Hálogalandi, en bú þeirra eru mjök í sjónum. 

Ketill kveðst þá vilja fara til fiskjar, ok vera eigi allr ómagi; Hallbjörn bauð at 

fara með honum; Ketill kveðst vera einfærr með ferjuna; þetta er óráðligt, sagði 

Hallbjörn, „ok villtu einráðr vera; en 3 [svo] fjörðu mun ek nefna fyri þér. 

Heitir einn Næstifjörðr, annarr Miðfjörðr, þriði Vitaðsgjafi, ok hefi nú langt 

verit, síðan ek fór ór þeim 2, ok var þá eldr í báðum skálum. [...] reimt mun þér 

þar þykja, sagði Hallbjörn, en auðsýnt er þat, at þú villt mínar eldstóar kanna 

ok við mik jafnast í hvervetna; Ketill kvað hann rétt geta (FSN II: 113–115). 

 

Ketill uppgötvar að Hallbjörn er þekktur í samfélagi Finna. Hann lætur ekki af ferðum sínum 

norður á bóginn og næsta ár á eftir ber fundum Ketils saman við höfðingjann Brúna sem 

býður honum gistingu í rekkju dóttur sinnar Hrafnhildar: 

 

[...] þar voru fyri 2 konur; Bruni spurði, hvort hann vill liggja hjá dóttur hans 

eðr einsaman; Hún hét Hrafnhildr, ok var harðla stor vexti, ok þó drengilig; svá 

er sagt at hún hafði álnarbreitt andlit; Ketill kveðst hjá Hrafnhildi liggja vilja. 

Síðan fóru þau í rekkju, ok breiddi Bruni á þau uxahúð efsta; Ketill spurði, hvat 

því skyldi; ek hefi híngat boðit Finnum, vinum mínum (sagði Bruni) ok vil ek 

eigi, at [þit verðið fyri sjónum þeirra] (FSN II: 117–118). 
 

Þessi kynni Ketils og Hrafnhildar verða upphaf ástarsambands þeirra sem veldur mikilli 

togstreitu Ketils við föður sinn. Eftir þrjá vetur dregur til tíðinda: „[...] þá kom skip við eyna, 

ok var þar á Hrafnhildr Brunadóttir og son þeirra Ketils, er Grímr hét. Ketill bauð þeim þar at 

vera. Hallbjörn mælti: því býðr þú trölli þessu hér at vera? ok var hann mjök bistr ok styggr 

við hennar kvomu“ (FSN II:123). 

Hallbjörn neitar uppruna sínum og tengslum við ættflokk Hrafnhildar þegar hann 

gefur í skyn að hún sé syni sínum ekki samboðin. Hrafnhildur skilur Grím eftir í þrjá vetur og 

rær heim norður með landi. Ketill er hljóður eftir að Hrafnhildur fer en Hallbjörn reynir að fá 

hann til þess að giftast annarri konu. Hann segir við son sinn: „[O]k er þat íllt, at þú villt elska 

tröll [...]“ (bls. 123). Hann fær sínu framgengt, en Ketill er tregur til á brúðkaupsnóttina: 

„Ketill fór ekki af klæðum hina fyrstu nótt, er þau kvomu í eina sæng [...]“ (bls. 124). Hann 

skírir dóttur sína og Sigríðar, konu sinnar, í höfuð ástmeyjarinnar, sem birtist ekki aftur fyrr 

en Hallbjörn andast og er þá mjög sár yfir framferði Ketils og neitar boði hans um að dvelja 

um kyrrt: „[Þ]ar hefir þú nú gjört fyrir um fundi okkra ok samvistir í lauslyndi þinni ok 
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óstaðfestu“ (bls. 124). Sambönd goða og risakvenna eru yfirleitt stormasöm og stutt (Clunies 

Ross 1994:128). Þetta virðist eiga vel við í tilfelli Ketils og Hrafnhildar sem eiga 

tilfinningaríkt en eldfimt samband. 

 Tengingin milli þeirra helst alla tíð og Hrafnhildur neitar að giftast, hún er sjálfstæð 

kona og Ketill ber virðingu fyrir því. Saga Ketils er um margt lík sögu Gríms en hún er mun 

margþættari og þar er líka að finna upphafið og ættartenginguna við hið óræða. Í 

fornaldarsögum er lögð áhersla á að menn séu tröllum æðri (Ármann Jakobsson 2009:190). 

Þetta endurspeglast í viðbrögðum Hallbjarnar, en um leið tengist Grímur heimi sem er 

forboðinn, tengingunni fylgja yfirnáttúrulegir kraftar sem gagnast Grími vel í lífinu: 

 

Grimr hét maðr, ok var kallaðr loðinkinni; því var hann svá kallaðr, at hann var 

með því alinn, [en þat kom svá til, at þau Ketill hængr, faðir Gríms, ok 

Hrafnhildr Brunadóttir gengu í eina sæng, sem fyrr er skrifat, at Bruni breiddi á 

þau húð eina, er hann hafði boðit til sín Finnum mörgum, ok um nóttina leit 

Hrafnhildr út undan húðinni, ok sá á kinn einum Finninum, en sá var allr 

loðinn, ok því hafði Grímr þetta merki síðan [...] (FSN II:161). 

 

Sva er sagt af Grími loðinkinna, at hann var bæði mikill og sterkr ok hinn mesti 

garpr; því var hann loðinkinni kallaðr, at kinn hans önnur var vaxin með dökkt 

hár, ok með því var hann alinn, ekki beit þar járn á (FSN II:185). 
 

Grímur er ónæmur fyrir járni á þeim líkamshluta sem upplýsir um tengsl hans við það sem 

ekki telst til heims manna. Þar líkist hann um margt berserkjum en kraftar hans í bardaga eru 

líka magnaðir og hann tekst oftar en ekki á við ofurefli sitt. Eina skiptið sem hann fer halloka, 

en heldur lífi, þjónar ákveðnum tilgangi. Hann þarf að ná fundum Lofthænu og frelsa hana úr 

álögum. Við hugum nú að viðráðanlegri tröllum sem stíga ekki í vitið. 

6.7 Tröll sem blygðunarlausir einfeldningar 

Tröllunum er oft lýst sem einföldum persónum sem hafa meiri krafta í kögglum en vit í 

kollinum. Þau eru einfarar á afskekktum stöðum og búa heimili sín í mikilli nálægð við 

náttúruna, sem er andstæða menningar. Þau nema mannfólk á brott og halda föngnu en sýna 

ekki mikla mótstöðu ef á þau er ráðist. Tröll eru oft vitlaus, stór, ljót og klunnaleg og afkvæmi 

þeirra líka. Þau eru yfirleitt drepin fljótlega eftir að hafa verið kynnt til sögunnar (Ármann 

Jakobsson 2009:185). Þetta gildir um viðureign Gríms við tröllkonurnar tvær Feimu og 

Kleimu og foreldra þeirra Hrímni og Hyrju. 

Í Gandvík er allt morandi í fiski þegar Grímur og menn hans koma þar að landi og 

hugsa sér gott til glóðarinnar. Um nóttina tekst tröllinu Hrímni að magna mikið 

gjörningaveður. Það skellur á með látum, stormi, stórhríð og miklum kulda sem leggst yfir og 
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frystir allt. Daginn eftir er fiskurinn horfinn og enginn byr til siglinga svo að Grímur og menn 

hans sitja fastir. Hrímnir hyggst þannig kyrrsetja biðil Lofthænu og láta hann bera beinin í 

Gandvík. Ekki er óalgengt að þýðingarlítil tröll geti haft mikil áhrif á ferðir hetjunnar, þau 

breyta stefnu hennar, en eru samt sem áður lítil fyrirstaða. 

Grímur er röskur til verka í trölladrápum. Hin ómennsku tröllabörn, Feima og Kleima, 

sem líta út fyrir að vera fullvaxta, birtast Grími loðinkinna fyrstu nóttina í Gandvík. Þær vekja 

hann af svefni með hlátrasköllum við þá iðju að jagast í skipi hans og reyna að hrista það í 

sundur. Þá rennur Grími blóðið til skyldunnar að koma heimskum tröllum fyrir kattarnef. 

Hann gyrðir sig öxi og örvum og finnur skessurnar tvær í fjöru. Þau ávarpa hvert annað og 

kynna sig í kvæðum. Fljótlega skýtur Grímur Kleimu til bana með ör og heggur Feimu með 

öxinni en hún öskrar hátt og hleypur meðfram ströndinni og upp í helli í nálægum björgum. Á 

leiðinni dettur öxin úr sárinu en hana notar Grímur til þess að lesa sig upp fjallið, slíkar 

aðferðir hetja við að komast í hella eru ekki óþekktar í fornaldarsögum. Öxin er notuð til þess 

að höggva í hold og grjót og ná því takmarki að sigrast á náttúrunni. Skessan nær aðeins að 

flýja vegna þess að hetjunni er ætlað að fara lengra, öðruvísi myndi hún ekki ná fundum 

ástvinu sinnar. 

Feima segir foreldrum sínum frá því sem á undan er gengið en Grímur stendur á hleri. 

Hrímni jötni finnst lítið frægðarverk að drepa tröllabörn, þrátt fyrir að forfeður Gríms séu að 

vísu frægir fyrir að útrýma tröllum, en það hlakkar í Feimu.
32

 Hún telur að Grímur muni aldrei 

ná til Lofthænu sem sé skammt undan og Hrímnir lýsir yfir í framhaldi að Grímhildur eigi sök 

á hvernig komið sé fyrir Lofthænu. Þetta heyrir Grímur þar sem hann leynist, en ekki er 

óalgengt í fornaldarsögum að „grunnhyggin tröll“ upplýsi ómeðvitað „hyggna menn“ um 

ráðabrugg sitt og leyndarmál. Feimu endist ekki blóðsteymi til frekari uppljóstrana og hnígur 

niður dauð. Aðalatriði málsins eru komin fram og þá er rétt að öxarhögg Gríms hafi 

endanlegar afleiðingar fyrir persónu sem lokið hefur hlutverki sínu. Grímur heggur snögglega 

til Hrímnis og drepur hann án bardaga. Þessu næst glímir hann við móður Feimu við mikinn 

atgang, enda eru tröllkonur ávallt erfiðari viðfangs en tröllkarlar. Grímur nær að glíma hana í 

gólfið og höggva af henni hausinn og eru örlög tröllafjölskyldunnar þar með ráðin án lítillar 

mótspyrnu og eftirmála. 

                                                 
32

 Ketill faðir Gríms var einnig iðinn við dráp á heimskum tröllum og segir m.a. af því þegar hann mætir Surti bónda í ferð 

sinni til Finnmerkur. Surtur kemur með miklum áragangi í land þar sem Ketill dvelst í mannlausum skála í Miðfirði. Svo 

mikið gengur á að Surtur veður jörðina upp að hné á leið til skálans. Hann ræðir við sjálfan sig að tröllasið og upplýsir 

óafvitað um það sem liggur honum á hjarta í eyru þess sem síst á að heyra: „[H]efur nú ok eigi hagliga um skipzt, at 

Hallbjörn, vinr minn, sitr nú kyrr heima, en Ketill hængr, eldhúsfíflit, er nú hér kominn“ (FSN II:114). Surtur er svo hávaxinn 

að hann verður að beygja sig í dyrunum og þá notar Ketill tækifærið og heggur af honum höfuðið. 
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Slagsmál við skessur tengjast Þór og ummyndunum hans. Þær voru eins konar fulltrúar 

náttúraflanna gagnstætt hinu karlmannlega afli Þórs. Hetjan upplifir þó venjulega sigur, 

gagnstætt Þór sem lenti iðulega í vandræðalegum atvikum í viðureignum sínum við 

tröllskessur. Í Þórsdrápu var honum var t.d. skolað burt eins og korktappa í flóði af tíðablóði 

þeirra eða þvagi. Hetjan þarf að hafa meira fyrir því að koma kventröllinu fyrir kattarnef en 

karltröllinu og stendur baráttan oft jafnt. Hið kvenlega tengist ósjálfrátt hinum óræða heimi, 

náttúrunni og landinu. Tíðir og barnsfæðingar minna á árstíðir jarðarinnar, frjósemi hennar og 

illviðráðanleg öfl. En hetjurnar eru ekki lausar við vandræðaganginn með öllu. Skessurnar eru 

líkamlegir jafnokar þeirra og það er skammarlegt að berjast við þær lengur en aðra 

andstæðinga, en hetjan nær yfirleitt að fella þær á endanum. Höfuð tröllkvenna er venjulega 

skilið frá búknum og þannig er staðfestur sigur karlmannsins yfir hinu kvenlega afli 

(McKinnell 2005:7–8).  

Í kenningum um óríentalisma tengir vestrið austrið við frjósemi, óþreytandi munúð, 

ótakmarkaða þrá og djúpa kynorku. Þar fer fram losafullt siðlaust kynlíf (Said 2003:188–190). 

Tröllin eru blygðunarlaus gagnvart kynferði sínu og ganga um berössuð. Hrímni tröllkarli og 

konu hans Hyrju er lýst svo: „[Þ]au váru í stuttum ok skörpum skinnstökkum bæði; gjörla sá 

hann, hversu þau váru í sköpun bæði í millum fótanna“ (FSN II:147). Samar gengu venjulega 

í kyrtlum úr hreindýraskinni. Samískar konur voru stundum kallaðar „skinnkyrtlur“ til 

háðungar og sama orð var notað um tröllkonur (Hermann Pálsson 1997:23). Af þessu er ljóst 

að litið var niður á Samana og þeim gefnir dýrslegir eiginleikar. Skinnstakkar tröllanna eru 

það stuttir að þeir ná ekki yfir rass og kynfæri. Þau vita ekki hvað er við hæfi, eru utan við 

siðmenninguna og nær náttúrunni eins og dýrin, sem hafa aðeins feld til þess að skýla sér. 

Tengslin eru undirstrikuð með því að feldurinn hylur ekki það ætlast er til í mannlegu 

samfélagi. Lýsingin á Geirríði, heitmey Gríms í álögum, er á þessa lund: 

 

En er hann hafði eigi lengi legit, sá hann, hvar kona gekk, ef svá skyldi kalla; 

hún var eigi hæri en sjövetra gamlar stúlkur, en svá digr, at Grímr [hugði, at 

hann mundi eigi geta feðmt um hana; hún var lángleit ok harðleit, bjúgnefjuð 

ok baröxluð, svartleit ok svipilkinnuð, fúlleit ok framsnoðin; svört var hún 

bæði á hár ok hörund, hún var í skörpum skinnstakki, hann tók eigi lengra en á 

þjóðhnappa henni á bakit; harðla ókyssileg þótti honum hún vera, þvíat 

horðigullinn hékk ofan fyrir hvöptana á henni. Hún gengur þángat at, sem 

Grímr lá, ok mælti: lágt fara nú höfðíngjarnir Háleygjanna, eða viltu, Grímr! 

þiggja líf af mér? (FSN II:149). 

 

Eftir að Grímur þiggur lífbjörgina grípur Geirríður hann eins og kornabarn, stingur undir 

skinnstakk sinn og hleypur svo hratt með hann í helli sinn að hann varð fullur af lofti. Þar sem 
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ljóst er að skinnstakkur trölla nær varla niður að mitti mætti leiða líkur að því að hún hafi 

stungið Grími inn á bera bringuna á sér. 

Geirríður færir sig smám saman upp á skaftið og vill fá koss að launum fyrir 

lífbjörgina, að öðrum kosti muni Grímur deyja. Hetjan, sem aldrei hikar, gerir það þegar hún 

er neydd til þess að hafa náin samskipti við tröllakyn. Grími er þetta þvert um geð en það 

kemur honum á óvart að skessan sé ekki eins óðgeðfelld og ytra útlit gefur til kynna. Um 

kvöldið kemur þriðja bónin og þá vill Geirríður að Grímur deili sæng með sér ella kveðst hún 

ekki gera að sárum hans. Grímur fellst á þetta, gengur í sæng með henni og sofnar strax. 

 Þessi hræðsla við líkamlega nánd getur endurspeglað hræðsluna við fólk sem er ólíkt í 

útliti. Það virðist óárennilegt við fyrstu sýn, sökum þess að það er frábrugðið, en svo kemur í 

ljós að það er eitthvað kunnuglegt við þessa framandi líkama. Það sem sýnist hélað er alls 

ekki illt viðkomu og það sem sýnast vera klær eru mjúkir fingur við snertingu. Þegar rekkju 

hefur verið deilt yfir nótt kemur í ljós „mennska“ verunnar og eftir allt saman er hún ekkert 

síður fegurri en aðrar meyjar.  

Ljóst er að samskipti Gríms og ættingja hans við nágrannana í norðri er margslungið 

og litast af óvissu. Í þeirra landi ríkja ekki sömu lögmál og þeim heimi sem norrænir menn 

telja til sinnar menningar. Þar getur allt gerst og ekkert er eins og það sýnist líkt og í heimi 

goðanna. Í Finnmörku er líka að finna aðila sem eru í sömu erindagerðum og Grímur og 

félagar hans og munum við nú víkja að þeim. 

6.8 Samkeppni í norðri og austan við nyrsta bæ – um berserki 

Í fornaldarsögunum eru lýsingarnar af berserkjunum oft og tíðum heldur ýktari og gróteskari 

en í Íslendingasögunum (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2001:327). Berserkir eru grimmir 

bardagamenn með dýrslega eiginleika sem eru ónæmir fyrir sárum. Grímur hittir tvo hópa 

berserkja í sögunni, aðrir eru keppinautar á uppgangstímum þegar söfnun verðmæta er í 

forgangi en hinir eru ófriðarseggir á friðartímum sem angra víkinga sem hafa sest í helgan 

stein og gerst bændur. 

Daginn eftir trölladráp Gríms er allt fallið í ljúfa löð og fjörur Gandvíkur eru fullar af 

hval. Reyð hefur rekið á land og taka Grímur og menn hans til óspilltra málanna við 

hvalskurð. Ekki hafa þeir aðhafst lengi þegar tólf manna flokkur kemur gangandi og er þar í 

fararbroddi Hreiðarr hinn hvatvísi. Ekki er minnst sérstaklega á að um berserki sé að ræða í 

þessu tilfelli en tólf manna hópar eru oftast tengdir stríðsmönnum og þá helst berserkjum eða 

sambærilegum andstæðingum í fornaldarsögum. Í þessu tilviki eru menn komnir til sögunnar 

sem gera kröfu til sömu verðmæta og Grímur. Ekki er ólíklegt að slíkar aðstæður hafi komið 
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upp á stöðum sem vinsælir voru með tilliti til náttúrulegra auðæfa. Hreiðarr kveðst eiga allan 

reka á þessum slóðum og biður Grím og menn hans að hörfa frá. Það taka þeir ekki í mál en 

bjóða að skipta dýrinu til helminga. Hreiðarr vill ekki una við þetta og býður upp á bardaga, 

sem Grímur og menn hans fallast á, þrír gegn tólf manna liði. 

Skjótt hafa báðir menn Gríms fallið fyrir fræknum bardagaköppum Hreiðarrs. Grímur 

heldur áfram að berjast af hörku og fer svo að lokum að mótherjinn og allir hans menn eru 

fallnir og Grímur liggur í valnum í fjörunni. Hetjan hefur þar mætt þeim sem gengur næst  

jafningja hennar og er nálægt því að tapa lífinu, en það er allt með ráðum gert. Grímur verður 

að komast í aðstæður þar sem hann þarf á hjálp að halda til þess að ná fundum Lofthænu á ný. 

Víkingaheimur heiðurs og sæmdar tekur við eftir hefðbundinn brúðkaupsendi í 

ævintýrastíl. Ný atburðarás hefst þegar Brynhildur, dóttir Lofthænu og Gríms, er kynnt til 

sögunnar á snaggaralegan hátt. Tólf ára gömul hryggbrýtur hún Sörkva Svaðason, sem skorar 

Grím umsvifaust á hólm af þessum sökum. Talið er að berserkir hafi raunverulega atast í 

bændum og höfðingjum og gert usla með því að biðja dætra þeirra og skora síðan föðurinn á 

hólm þegar hann neitaði að láta dóttur sína af hendi (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2001:318–

319). 

Grímur skorast ekki undan og mætir á umsömdum tíma með manni sínum Ingjaldi og 

nokkrum háleyskum bændum. Sörkvir kemur í fararbroddi ellefu annarra manna en Grímur er 

síður en svo dauður úr öllum æðum. Hann bregður ættarsverðinu Dragvendli á loft í fyrsta 

högginu og sneiðir í gegnum skjöld varnarmanns Sörkva, Þrastar, frá öxl og þvert í gegnum 

hann niður að mitti. Næst hrekkur sverðið á læri Sörkva og sneiðir af honum báða fætur, 

annan fyrir ofan hné og hinn fyrir neðan.
33

 Það er ekki að sökum að spyrja, hvorugur 

mannanna lifir af slíka meðferð og falla í valinn, en Grímur og maður hans, Ingjaldur 

Ásmundarson, snúa sér að því að drepa hina tíu sem eftir eru. Ekki ber á öðru en að háleysku 

bændurnir sem kallaðir voru til aðstoðar standi álengdar og þurfi ekki að aðhafast: „[Þ]eir 

Íngjaldr snúa nú at þeim 10 [berserkjum], sem eptir voru, ok léttu eigi fyrr, enn þeir voru allir 

drepnir“ (FSN II:154). 

Berserkir Sörkva, allir með tölu, fá ekkert tóm til þess að trylla sig í ham því Grímur 

og Ingjaldur salla þá niður í einu vetfangi. Tryllingurinn fól í sér að berserkurinn varð óður og 

grenjaði eða ýlfraði eins og villidýr og til þess að hemja reiði sína og styrk þurfti hann að bíta 

                                                 
33 Sverð á miðöldum voru mikil að gæðum og flugskörp. Það var lítið tiltökumál að sneiða fólk í sundur með þessum gripum, 

það sýna líkamsleifar manna sem féllu í bardögum á þessum tíma. Dæmi eru um að báðir fótleggir hafi verið höggnir af eins 

og hér kemur fram. Stálhettur sem menn voru með á höfði voru höggnar í spað og ótal sár virðast hafa hlotist af hamslausu 

bardagaæði (Ellis Davidson 2002b:400). Lýsingar af bardögum sem þessum í fornaldarsögunum eru því líklega ekki fjarri 

lagi þó að þeir þyki ótrúverðugir. 
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í röndina á skildi sínum. Þegar slíkur hamur var á berserkina runninn, sóttu þeir að óvinum 

sínum og hjuggu menn niður á báðar hendur (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2001:325). Hér er 

Grímur ofureflið frá upphafi og nær að kljúfa forsprakka berserkjanna í tvennt áður en hann 

nær að tryllast. Því má segja að berserkjaskrattinn Sörkvir hafi hitt ömmu sína Grím með 

óvæntum afleiðingum. Grímur skemmtir sér yfir þessu og kveður af því tilefni: 

 

Hér höfum fellt 

til foldar 

tírarlausa
34

  

tólf berserki 

Þó var Sörkvir 

þróttrammstr  

þeirra seggja, 

en Þröstr annarr. 

 

[Ok enn kvað hann: 

 

 Fyrst mun ek líkja  

eptir feðr mínum,  

skal ei mín dóttir,  

nema skör höggum,   

nauðig gefin  

neinum manni,  

guðsvefs þella,
35

  

meðan Grímr lifir. 

 

(FSN II: 154–155) 

 

Grímur segir berserkina fellda sæmdarlausa og segist kippa í kynið með að fara sínar leiðir 

sama hvað á dynur, hann muni ekki gefa dóttur sína nauðuga. Segir lítið meira af Grími, 

annað en það að hann hélt heim á leið eftir þessa frækilegu hólmgöngu þar sem hann gaf 

tóninn í verki og orði kveðnu. Sögunni líkur á því að ættir niðja hans eru raktar til nokkurra 

landnámsmanna á Íslandi. Um sannleiksgildi þess, frekar en tilvistar Gríms, skal ósagt látið, 

en ljóst er að mikið af landnemum sem komu til Íslands frá Noregi voru frá stöðum sem voru 

sunnar en Hálogaland, t.d. frá Rogalandi, Hörðalandi, Sogni og Fjörðum (Hermann Pálsson 

1997:61).
36

 

                                                 
34 Heiðar- eða sæmdarlausa (Ásgeir Blöndal 2008:1175). 
35 Guðvefur: dýrt klæði eða vefjarefni, slikjusilki. Þella: hálfkenning um konu (Ásgeir Blöndal 2008:286). 
36 Til gamans má geta að íslenski fjárhundurinn gefur áhugaverðar vísbendingar um að menn, sem höfðu samskipti við 

finnsk-úrísk menningarsvæði, hafi verið í hópi landnámsmanna. Árið 1983 kom í ljós að íslenski hundurinn sé skyldur kyni 

frá Finnlandi sem nefnist karelskur bjarnarhundur og er af ættkvísl Laiku-hunda í Síberíu. Karelar voru ein af þeim þjóðum 

sem undirokuð var af norrænum mönnum. Vestur-síberískir Laika-hundar líkjast íslenska hundinum í útliti. Þeir eru svipaðir 

að byggingu og lit og hafa uppstæð eyru og hringað skott (Haraldur Ólafsson 1987:42-43). Það er varla öðruvísi en með 

tengslum við svæðin í norðri og norðaustri sem þetta hundakyn hefur borist til Íslands. 
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Burtséð frá getgátum um uppruna landnámsmanna þá endurspeglar sagan um Grím ýmis 

vandamál sem fylgja samskiptum við nágranna af öðrum menningarheimi. Hún lýsir  einnig 

átökum við mótherja af sama meiði, bæði í samkeppni um verðmæti og viðureignum 

bændahöfðingja við eirðarlausa stríðsmenn á friðartímum. Síðasti hluti sögunnar, niðjatalið, 

leggur áherslu á tengingu Íslendinga við Hrafnistumenn. Þar er ævintýraveröld Gríms tengd 

við raunveruleikann og gerð er tilraun til þess að færa sönnur á að hann hafi verið til, miðað 

við sagnfræði þess tíma. Enda voru ættrakningar mjög mikilvægur þáttur í íslenskum 

miðaldabókmenntum eins og sést af upphafi flestra íslenskra texta frá þeim tíma. 

Sagan um Grím er nokkuð föst í forminu og ber sterk einkenni norrænnar menningar 

og sagnahefðar en seinni sagan sem fjallað verður um er mun lausari í formi og er undir meiri 

áhrifum af ritunartíma. Við hugum nú að Sörla sögu sterka. 

7. Sörla saga sterka 

7.1 Handrit og útgáfusaga 

Ekkert skinnhandrit er til af sögunni um Sörla en elstu frásagnir af honum sem hafa varðveist 

eru rímur í handritinu AM 604 g 4to frá 1540–1560. Þrjátíu pappírshandrit innihalda söguna 

en ekkert þeirra er eldra en um miðja 17. öld. Þau elstu eru AM 171 a fol. frá um 1650–1699, 

AM 168 fol. frá 1675–1700 og BL Add. 4857 frá 1669–1670. Ekki er vitað hver ritaði AM 

168 fol. en Þormóður Torfason (1636–1719) handritasafnari, sagnaritari og fornritaþýðandi á 

nokkuð af spássíugreinum í handritinu. Hann átti, með ritstörfum sínum við norrænar hirðir 

og samstarfi við landa sína, þátt í því að fornaldarsögurnar öðluðust nýtt sögulegt gildi á 17. 

og 18. öld. Lengri gerðir af sögunni má finna í  Papp. 4to nr. 38 frá 1681–1695 og Papp. fol. 

nr. 56 frá 1683–1691. Næst elsta handrit sem inniheldur rímur af Sörla er AM 615 o 4to frá 

1682. Þar er Þórður Jónsson nafngreindur höfundur en handritið er skrifað upp af Eyjólfi 

Þorbjörnssyni. Elsta handrit frá 18. öld er AM 560 d 4to frá 1707 og inniheldur styttri gerð af 

sögunni. 

Erik J. Björner var fyrstur til þess að gefa söguna út á prenti árið 1737 í Stokkhólmi í 

safnritinu Nordiska Kämpa Dater. Þar var sagan af Sörla sterka með ýmsum öðrum sögum og 

einnig fyrstu veraldlegu rímum sem voru prentaðar (Björner 1737:1–57,1–17). Sú útgáfa var 

þrímála, á forníslensku, sænsku og latínu. Talsvert er til af pappírshandritum sem eru yngri en 

prentaða útgáfan og má ætla að mörg þeirra séu uppskriftir af henni.  

C. C. Rafn gefur söguna út í safni sínu, Fornaldar sögur Nordrlanda, í 

Kaupmannahöfn 1830. Til grundvallar liggur pappírshandritið Rask 32 frá 1750–1799, ritað 
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af feðgunum Gísla Jónssyni og Ólafi Gíslasyni prestum í Saurbæjarþingi (Kålund 1900:521).  

Rafn styðst einnig við prentaða útgáfu Björners frá 1737, elsta handrit 18. aldar, AM 560 d 

4to og AM 168 fol. frá 1675–1700, sem Rafn segir að sé ekki ólíkt því handriti sem hann 

leggur til grundvallar. Samkvæmt Rafn er AM 171 a fol.  ekki eins ýtarlegt og AM 168 fol. og 

telur það þess vegna ekki eins merkilegt (FSN III:XI). 

Valdimar Ásmundarson hefur umsjón með fyrstu prentuðu útgáfu sögunnar á Íslandi í 

þriðja bindi safnsins Fornaldar sögur Norðrlanda, útgefnu í Reykjavík árið 1891. Þar er 

Sörla saga sterka prentuð eftir útgáfu Rafns. Ákveðið var að fara sem næst stafsetningu hans, 

sem væri nokkurn veginn eftir handritunum, fyrst ekki var kostur á því að gefa út stafrétt eftir 

elstu handritum (Valdimar Ásmundarson 1891:III–IV). 

Bjarni Vilhjálmsson og Guðni Jónsson standa síðar saman að annarri safnútgáfu, 

Fornaldar sögur Norðurlanda, í Reykjavík 1943–1944, þar sem fylgt er útgáfu Rafns og 

síðan endurútgefur Guðni safnið á ný 1954–1959. Sagan hefur aldrei verið útgefin stök á 

prenti, aðeins sem hluti af safni. 

7.2 Efni, bygging og tengsl við rómönsur 

Eitt einkenni rómönsunnar er að bæta við sífellt fleiri minnum sem teygja á söguþræðinum og 

er Sörla saga gott dæmi um slíkt (Torfi H. Tulinius 2006:220–221). Af þessu leiðir að sagan 

er í lengra lagi og þar má merkja margskonar áhrif, eins og ólíkar sögur hafi verið soðnar 

saman í kring um hetjuna Sörla. Hún er hálfgerð furðusaga ef svo má segja, einkum vegna 

áhrifa sem tengjast öðrum menningarheimum en þeim vestur-evrópska. Heimur heiðinna 

goða, goðsagna og sagnahefð víkingaaldar, sem helgast af uppruna hetjunnar, eru atkvæðalítil 

en meira fer fyrir arfleifð norrænna manna í austurvegi, rómönsuáhrifum frá Evrópu og 

annarra aðgengilegra heimilda á ritunartíma. Vikið verður að landafræði og  heimsmyndum í 

bland við sagnfræði samtímans og áhrif frá Suður-Evrópu og Austurlöndum nær á ritunartíma 

Sörla sögu sterka. 

Sagan er margþætt og þess vegna er mikilvægt að kynna sér söguþráðinn. Hún hefst á 

nauðsynlegri kynningu aðstæðna. Hálfdan Brönufóstri er konungur í Garðaríki, eða Svíþjóð 

hinni köldu. Astró mágur Hálfdanar ríkir yfir Englandi, eftir að Hálfdan vann það af 

föðurbróður Sörla, Agnari inum auðga. Haraldur konungur stýrir tveimur þriðju af Noregi en 

Erlingur ríkir yfir þriðja hlutanum. Kona Erlings er Dagný sem komin er af Ásum og eiga þau 

dótturina Ingibjörgu og synina Sigvalda og Sörla. Sörli er yngstur og í uppáhaldi, fríðastur og 

sterkastur allra í Noregi. 
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Eftir kynninguna hefjast frásagnir af Sörla og ferðum hans hingað og þangað. Þær eru 

kaflaskiptar og á Sörli við marga ólíka andstæðinga að etja. Um tíma verður Högni, sonur 

Hálfdanar Brönufóstra, aðalpersónan. Hann verður síðar fóstbróðir Sörla. Einnig segir nokkuð 

frá Haraldi konungi, sem ríkir á móti Erlingi í Noregi og hvernig Sörli veitir honum aðstoð. 

 Eins og sannri víkingahetju sæmir fýsir Sörla lítt að hanga heima aðgerðarlaus á unga 

aldri og heldur af stað út í heim. Honum vegnar vel í víking og undir lok fyrsta sumarsins 

hefur hann sölsað undir sig skip og mikið magn verðmæta. Á heimleið lendir hann í hafvillum 

og kemur að ókunnu landi þar sem hann mætir blámönnum og heyr orrustu við þá. 

 Þessu næst tekur við annar kafli þar sem Sörli kemur að helli þar sem hann sér hinn 

gífurlega stóra jötunn Skrímni og kerlingu hans Mánu. Sörli leggur jötuninn auðveldlega en 

glímir hart við kerlinguna en hefur hana undir að lokum. Hún biður griða og hann veitir þau 

með því skilyrði að hún sæki fyrir hann herklæði þeirrar náttúru að ekkert bíti á þau. Þau 

skilja sem mestu mátar og Sörli hyggst vitja Mánu og herklæðanna að nokkrum tíma liðnum 

sem hann og gerir og leggur þá henni lið í baráttu við stöllu sína.  

Nú víkur sögunni til grannkonungsins Haraldar en hann er í vandræðum með berserki 

sem girnast dóttur hans, Steinvöru. Hann ákveður að leita aðstoðar Erlings og sona hans sem 

mæta strax á vettvang. Ekki líður á löngu þar til blámenn og „bannsettar hetjur“ (FSN III:422) 

herja á þá, meðal annars Loðinn sem ríður fíl og berserkirnir Tófi og Garðarr, sem Sörli sallar 

niður hvern á fætur öðrum og hlýtur af mikla frægð. 

 Um vorið býst Sörli aftur til víkings og heldur í vestur um „Affríkam allt út at 

Rauðahafi“ (bls. 425–426). Þegar líður á sumarið koma þeir að Morlandi eystra, þar sem Sörli 

tekur strandhögg. Næst siglir hann til Danmerkur og lendir þar saman við hinn glæsilega en 

aldraða Hálfdan Brönufóstra Hringsson, mann hans Þórð sterka og þeirra lið. Sörli hefur 

Hálfdan undir í frækilegri baráttu. Gamli konungurinn deyr með sæmd, Þórður kemst undan 

en Sörli hirðir stríðsgóssið og heldur heim. 

Annað einvígi er í uppsiglingu vegna dauða Hálfdanar og reiknar Erlingur með því að 

synir hans, Högni og Sigmundur, muni hefna föður síns sem þeir og gera. Í málið blandast 

systir þeirra Marsibil sem gift er Astró hertoga yfir Englandi. Hún er í hlutverki 

kvenpersónunnar sem eggjar karlmennina til víga. Högni heldur af stað til þess að ráðast á 

Sörla, en Sigmundur og Þórður sterki búast til varnar heima fyrir. 

Á meðan þessu fer fram hyggst Sörli halda í sáttaferð til Hálfdanarsona. Sörli og 

Högni fara á mis við eyna Mostr og mætast því ekki í bardaga að sinni. Högni berst við 

heimamenn Sörla og nær valdi yfir Skrauta, glæsilegu fleyi föður síns á ný. Hann skorar 

Erling og syni hans á hólm í bardaga. Högni mætir vel útbúinn í skyrtu sem járn bítur ekki á 
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og gyrtur sverði sínu Sigurljóma. Hann heggur hraustlega í raðir Erlingsmanna þar til ljón 

sprettur upp úr jörðinni fyrir framan hann og þá tekur við þriggja klukkustunda viðureign við 

dýrið. Högni er vankaður eftir að hafa unnið sigur á ljóninu og Erlingur hyggst nýta sér það 

og leggur til hans, en það dugir ekki sökum varnarmátts skyrtunnar. Á endanum falla 

Haraldur, Erlingur og Sigvaldi allir fyrir hendi Högna. 

Sigurvegarinn vill ná drottningunni Dagnýju, sem flúið hefur í höll dóttur sinnar 

Ingibjargar. Sú bygging er kirfilega víggirt og lenda Högni og menn hans í miklum 

svaðilförum þegar þeir leita inngöngu og koma þar sjónhverfingar við sögu. Þeir sjá ekkert 

fólk innan hallarmúranna en þegar þeir halda á brott með öll verðmæti sér Högni Ingibjörgu 

standa á múrnum og heitir því að ná henni síðar, en hættir ekki á frekari tilraunir til þess að 

komast inn í höllina. 

Nú víkur sögunni aftur að Sörla, hann mætir Sigmundi Hálfdanarsyni í Svíaríki með 

skrautlegum hópi manna. Sigmundur fellur og Þórður sterki hörfar með lið þeirra. Astró 

hertogi blandast í átökin og stendur bardaginn jafnt þegar Högni kemur til baka og hlé er gert 

á bardögum vegna veisluhalda. Lokaorrustan hefst síðar og að endingu eru það Högni og Sörli 

sem hefja einvígi sitt og hefur Högni Sörla undir, en vanhagar um sverð sitt til þess að gera út 

um andstæðinginn. Högni telur Sörla sýna mikið hugrekki þegar hann liggur kyrr á meðan 

Högni nær í sverð sitt. Hann lýsir jafntefli þeirra á milli og býður Sörla fóstbræðralag. 

Takast við þetta fullar sáttir milli allra deilenda og halda þeir saman í ferð til þess að 

upplýsa alla um stöðuna. Marsibil sættist við Sörla, Högni giftist Ingibjörgu systur hans og 

Sörli sjálfur fær systur Högna, Steinvöru. Allt endar vel með tvöföldu brúðkaupi. Högni tekur 

stjórn Svíaríkis, en ekkert er gefið upp um Sörla. Leiða má að því líkur að hann hafi stjórnað 

Noregi eftir þetta, enda báðir Noregskonungar fallnir. Vinátta Högna og Sörla endist ævilangt 

en ekki er getið um hvort þeir hafi átt afkomendur. 

7.3 Landafræði, víkingar og heimsmynd 

Telja má líklegt að efni sögunnar sé komið hvaðanæva að og í henni hafi hugmyndaflug 

sagnaritarans og skemmtanagildið fengið að ráða. Hafa verður í huga þá heimsmynd sem er 

ríkjandi þegar sögurnar eru skrifaðar. Þeir sem þær rita hafa eflaust átt til að skreyta þær með 

sínum eigin viðhorfum og áhrifum frá öðru efni sem þeir skrifuðu upp eða þekktu. 

 Talað er um að móðir Sörla sé komin af Ásum. Það er væntanlega vegna þeirrar 

tengingar sem Sörli fær meiri krafta en aðrir menn. Líkt og fleiri hetjur fornaldarsagna, tekst 

hann á við ýmsa andstæðinga á ferðum sínum um heiminn og er sjálfur um margt 

óvenjulegur. Pilturinn Sörli er svo vöðvamikill á fimmtánda ári að enginn hestur getur borið 
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hann meira en hálfan dag nema að springa af áreynslu. Fornaldarasöguhetjan Göngu-Hrólfur 

átti við sama vandamál að stríða og báðir hlutu þeir af þessu viðurnefni sitt. Að sama skapi er 

Sörli efnilegastur allra ungra manna í Noregi, hann er afbragð annarra líkt og Sigurður 

Fáfnisbani, ein vinsælasta hetja fornaldarsagna. Sigurður á sér djúpar rætur í norrænni 

menningu, hans er getið í Völsungasögu og fjölmörgum Eddukvæðum.   

Nafnið Astró er auðsjáanlega ekki úr norrænni menningu, helst er hægt að tengja það 

við stríðsmenn annars eðlis en víkinga, hina hirðsiðuðu evrópsku riddara. Minnst er á Artúr 

Bretakonung og menn hans í Breta sögum Geoffreys frá Monmouth sem varðveist hefur í 

fjölmörgum íslenskum handritum. Samkvæmt Geoffrey ríkti hann yfir hluta af norrænu 

menningarsvæði (Sverrir Jakobsson 2005:202, 214).  

Það er margt í sögunni um Sörla sem sækir á kynlegar slóðir í norrænu samhengi. 

Víkingarnir fara víða og þjóna konungum á öðrum menningarsvæðum. Ef norrænn heimur er 

á jaðri þá liggja leiðir víkinganna á andstæðan jaðar. Heimsmyndin er víðari en í sögunni um 

Grím þar sem nærumhverfið er í brennidepli. Við tökum landafræði Sörla til gagngerar 

skoðunar en þar blandast saman raunveruleiki, sagnfræði, heimsmyndir og ímyndunarafl. 

 Eftirsótt verðmæti leiða víkingana lengra frá heimaslóðunum en það kemur fleira til. 

Samkvæmt norrænni, grískri og rússneskri sagnahefð virðast konungsefni og aðrir framsæknir 

menn frá Svíþjóð og Noregi leita athvarfs og aukins orðstírs í Garðaríki á meðan væringar eru 

heima fyrir (Árni Bergmann 2009:101,142). Þessari nýlendu norrænna manna og 

heimsmyndinni er lýst á dulúðlegan hátt í landafræði Ynglingasögu: 

 

En norðan at Svarta hafi gengr Svíþjóð in mikla eða in kalda. Svíþjóð ina 

miklu kalla sumir menn eigi minni en Serkland it mikla. Sumir jafna henni við 

Bláland it mikla. Inn nørðri hlutr Svíþjóðar liggr óbyggðr af frosti og kulða, 

svá sem inn syðri hlutr Blálands er auðr af sólarbruna. Í Svíþjóð eru stórheruð 

mǫrg; þar eru ok margs konar þjóðir ok margar tungur; þar eru risar, ok þar eru 

dvergar, þar eru blámenn, ok þar eru margs konar undarligar þjóðir. Þar eru ok 

dýr ok drekar furðuliga stórir. Ór norðri frá fjǫllum þeim, er fyrir útan eru 

byggð alla, fellr á um Svíþjóð, sú er at réttu heitir Tanais, hon var forðum 

köllum Tanakvísl eða Vanakvísl. Hon kǫmr til sjávar inn í Svartahaf 

(Ynglingasaga 2002:9–10).
37

 
 

Orðið væringi var í fyrstu notað um norræna víkinga og kaupmenn sem sóttu í austurátt til 

Svíþjóðar hinnar miklu og áfram til Austurlanda. Helstu aðsetur þeirra voru í Aldeigjuborg, 

skammt frá í Hólmgarði við ána Volkhov og í Kænugarði við ána Dnjepur (Árni Bergmann 

                                                 
37 Lönd Serkja eru talin hafa verið í Norður-Afríku eða hjá múhameðstrúarmönnum við Miðjarðarhaf. Tanais er áin Don sem 

á upptök sín suðaustur af Moskvu og rennur í Marmarahaf sem er innhaf úr Svartahafi. 
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2009:33–34).
38

  Síðar var heitið notað um málaliða og ævintýramenn af fjölbreyttari uppruna 

sem söfnuðu auði og orðspori í Garðarríki og allt til Miklagarðs.
39

 Samkvæmt grískum, 

rússneskum og norrænum fornbókmenntum og annálum var ekki óalgengt að rússneskir 

konungar eða rómverskir fengu væringja til liðs við sig. Árnar Don og Dnjepur renna frá 

Svíþjóð hinni miklu og allt að Svartahafi þar sem farin var sjóleiðin suður til Miklagarðs.
40

 

Víkingar hafa tekið skip sín upp og dregið á milli árfarvega til þess að komast á áfangastað. 

Norrænir menn sigldu einnig niður eftir Volgu að Kaspíhafi og yfir til Írans.
41

 Þaðan 

ferðuðust þeir verslunarleiðina til Bagdad í Írak á úlföldum (Noonan 1997:142). 

Hópar víkinga hafa farið fram með ýmsum hætti, ránum eða beinum vöruskiptum í 

friði þar sem haft var meira fyrir samskiptum. Til eru frásagnir af norrænum mönnum við 

verslun og hernað í Miðjarðarhafi og Norður-Afríku á 9. öld (Ellis Davidson 1976:57–59). 

Meiri verðmæti og nýstárlegri var að finna á svæðinu en í nánasta umhverfi norrænna manna 

og ferðir þangað voru samkvæmt frásögnum orðnar reglulegar á víkingatímanum. 

Mikligarður var ein auðugasta og stærsta borgin á svæðinu á þessum tíma og eftir miklu var 

að slægjast. Víkingar virðast hafa verið ólíkindatól, ekki síður en fjölmargir fleiri 

utanaðkomandi þjóðflokkar, þeir ýmist versluðu í friði eða rændu vægðarlaust og samkvæmt 

rituðum heimildum var samband þeirra við íbúa og valdhafa í Miklagarði hlaðið spennu og 

tortryggni (Ellis Davidson 1976:81–88). 

En víkingar voru ekki einungis ógn, þeir gátu líka verið bandamenn. Mikligarður var 

mikil sambræðslupottur og þar mynduðust ólíklegustu bandalög. Hefð var fyrir því að fá 

utanaðkomandi málaliða til þess að verja austur-rómverska ríkið í Miklagarði og hafa víkingar 

komist í kynni við ýmsa þjóðflokka í gegnum veruna þar (Ellis Davidson 1976:178). 

Samkvæmt rituðum heimildum og sögnum sameinuðust menn ólíkra þjóðflokka í hernaðarliði 

Rómverja. 

Upphaflega voru það guðrækileg rit og síðar riddarabókmenntir sem miðluðu 

hugmyndum um samanburð milli menningarheima. Kristin trú mótaði skrif sagnaritara um 

heiminn þar sem  kristnum var stillt upp gagnvart hinum heiðnu. En tvíhyggjan var ekki 

einráð, þrískiptingin kom til sögunnar þegar hugað var að því að heiðingjar gætu bæði verið 

óvinir og samherjar, líkt og í varnarbandalögum í Miklagarði eða í friðsamlegum viðskiptum. 

Einhvern veginn varð að fella þá sem voru hliðhollir, en um leið heiðnir og ólíkir í háttum, 

                                                 
38 Aldeigjuborg er nú þorpið Staraya Ladoga við ána Volkov skammt frá Ladoga-vatni, stærsta stöðuvatni Evrópu.  
39 Mikligarður var einnig kallaður Byzantium og Konstantínópel, nú Istanbúl.  
40 Volga er lengsta fljót Evrópu og á upptök sín norðvestur af Moskvu. Hún  rennur í gegnum Kasakstan og allt til Kaspíahafs 
41 Víkingar komu að landi við Miankaleh-skaga í Íran, á suðausturströnd Kaspíahafs. 
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inn í heimsmyndina sem fyrir var og þess vegna voru heiðingjar flokkaðir eftir eðli samskipta 

(Sverrir Jakobsson 2005:41). 

Rómverjar áttu margs konar samskipti í stríði og friði við nágrannaþjóðir sínar í Litlu-

Asíu og á Nílarsvæðinu, Araba, Tyrki, Grikki og Afríkubúa. Mynt hefur fundist í Svíþjóð og á 

eynni Gotlandi í Eystrasalti sem gefur hugmyndir um hversu víða víkingar hafa raunverulega 

farið og við hverja þeir skiptu. Hugsanlegt er að þeir hafi borist með Rómverjum á þessi 

svæði eða þá að þeir hafi fengið myntina í vöruskiptum, en aldur myntarinnar er hægt er að 

rekja allt aftur til sjöundu aldar. Sumt af myntinni er frá tímabilinu áður en múslimar réðust 

inn í löndin við Miðjarðarhaf, aðrar síðar. Einhverjar eru frá svæðinu milli Damaskus í Sýríu 

og Isfahan í Íran, Mohammidijah suður við Kaspíahaf, Bagdad og Kodóva á Spáni og frá 

persneska Tahirid ættarveldinu í Íran (Ellis Davidson 1976:53). 

Ljóst er að víkingar höfðu möguleika á að fara víðar og lengra en minjar sýna fram á, 

en um það er ekkert vitað með vissu. Með tilliti til fornaldarsagna verður að taka með í 

reikninginn þekkingu ritarans á öðrum heimildum og frásögnum sem lýsa hernaði frá 

Miðjarðarhafssvæðinu og allt til Afríku. 

7.4 Berserkir, blámenn og land ljónanna 

Það er ýmislegt einkennilegt og að því er virðist langsótt í norrænu samhengi sem kemur fram 

í sögunni um Sörla og er þá einkum vísað til þess sem tengist ferðum hans til Afríku og 

menningu á Nílarsvæðinu. Ef til vill er þetta ekki svo langsótt því að samkvæmt fornum 

annállum fóru smáir hópar víkinga fyrir stærri herjum við innrásir á Spán og strendur Norður-

Afríku á ríki Mára (Ellis Davidson 1976:58). Sagan um Sörla svarar einnig til annarra 

frásagna af norrænum konungum sem flúðu aðstæður heima fyrir og héldu til Miklagarðs. 

Dæmi um annan slíkan er Haraldur harðráði sem segir m.a. frá í Heimskringlu og Haralds 

sögu Sigurðssonar. Hann gerðist landvarnarmaður Jarizleifs (Jarislafs) konungs í Garðaríki, 

sem giftur var systur Ólafs konungs helga. Hann, líkt og Sörli, fer fyrir hópi manna til 

Grikklands og Miklagarðs. Ef sögur af Haraldi eru bornar saman við söguna af Sörla má þar 

sjá ýmsar samlíkingar. 

Haraldur réði sig á mála hjá konungshjónunum í Miklagarði og fer þaðan fyrir 

væringjum og herjar vestur í Afríku og Serkland. Honum dvelst þar lengi, bætir talsvert við 

lið sitt og áskotnast lausafé, gull og dýrgripir sem hann sendir til Jarizsleifs í Hólmgarði. 

Haraldur „[...] herjaði þann hluta heimsins, er auðgastr var at gulli ok dýrgripum“ (Haraldar 

saga Sigurðssonar 2002:76). 
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Ef tekið er mið af landafræði Snorra Sturlusonar í Ynglingatali má gera því skóna að 

sögupersónan Sörli hafi ferðast alla leið suður til Afríku, jafnvel til Eþíópíu í Austur-Afríku, 

sem talið er að hafi verið kölluð Bláland. Eftir að hafa unnið frækinn sigur á berserkjum úr 

austri, sem sóttu að Haraldi Noregskonungi, hyggst Sörli sterki halda í hernað til þess að auka 

orðspor sitt: „[H]erjaði Sörli nú um vestrátt [veraldar ok helzt um Affríkam, allt út að 

Rauðahafi [...] hafði hann nú fengit tólf skip, öll hlaðin með gull ok dýrmæta gripi“(bls. 426). 

Eins og áður segir hafa leiðir víkinga verið raktar til Istanbúl og Bagdad (Jones 1986:160–

161). Verslunarleiðir áfram frá þessum tveimur borgum til Egyptalands og Afríku á landi og 

yfir Rauðahaf voru fjölmargar en ekkert er minnst á eða bendir til að víkingar hafi 

raunverulega komið alla leið til Eþíópíu nema í sögum. 

Fornir sagnaritarar notuðu heitið Eþíópía fyrir landsvæðið við ána Níl suður af 

Egyptalandi og einnig til þess að vísa til forna menningarsamfélaga á gullöld Eþíópíu og ber 

þar helst að nefna Meró og Aksúm (Shinnie 1986:223).
42

 Borgin Aksúm í Eþíópíu var staðsett 

við suð-vestur hluta Rauðahafsins, leiða má líkur að því að verið sé að vísa til hennar í 

sögunni um Sörla, enda var hún ein mikilvægasta borg Afríku um aldir. 

Heródótus lýsir Eþíópíu um 450 e.Kr. á þá leið að þar sé „gnægð gulls, risavaxnir 

fílar, fílabein og alls kyns tré sem vaxa villt. Mennirnir eru þeir hæstu í heimi, myndarlegastir 

og langlífastir“ (Davidson 1966:41). Fornleifar styðja sagnir Herdótusar um tilvist gulls og 

fíla í menningu flokkanna sem byggðu svæðið. Þeir kölluðust ýmsum nöfnum: Eþíópíumenn, 

Núbíumenn eða Kúsmenn og voru flokkaðir voru eftir búsetu: Napatar, Aksúmar og Meróar. 

Borgirnar Napata og Meró voru mikilvægar í menningu Kúsmanna þar sem pólitískt vald var 

byggt á yfirráðum yfir núbíska gullinu. Þess vegna er ekki skrítið að Afríka miðaldarmanna 

hafi verið tengd við gull. Aksúma var hjarta hinnar fornu Eþíópíu og þar var valdamesta ríkið 

milli Austur-Rómaveldis og Persíu, allt frá fyrstu til þrettándu aldar e. Kr. 

Gríski sagnaritarinn Heródótus var fyrstur manna svo vitað sé til þess að minnast á 

Meróa um 450 f.Kr. Hann heyrði af mikilfenglegri borg þeirra í suðri og urðu slíkar sögur 

tilefni ránsferða Miklagarðsmanna eftir Níl, sem heppnuðust þó ekki sem skyldi sökum 

erfiðra aðstæðna og fjandsamlegra heimamanna.
43

 Gaius C. Callus segir einnig frá hernaði 

Rómverja á hendur Meróum um 30. f.Kr. og hinir rómversku Plinius eldri og 

                                                 
42 Meró var á milli þess sem  nú er Suður-Egyptaland og Norður-Súdan. Aksúm er nyrst í Eþíópíu, en var til forna í miðju 

ríkisins.  
43 Ristur á byggingum Meróa, t.d. sólarhofinu, greina frá hermönnum þeirra, fórnarlömbum og nöfnum bæja sem þeir sölsuðu 

undir sig og benda til þess að hernaður hafi verið ríkur þáttur í menningunni (Shinnie 1986:259).  
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heimspekingurinn Seneca, sem uppi voru á fyrstu öld e.Kr., greina frá leiðöngrum sem farnir 

voru eftir Níl til Meró.  

Heródus minnist á fíla og fílabein í Eþíópíu. Fílar voru mikilvægir við helgiathafnir og 

Meróar þjálfuðu þá til þátttöku í bardögum. Vert er að huga að hinum stórvaxna Loðni sem 

ríður fíl í liði berserkjanna Garðarrs og Tófa, á móti Sörla og mönnum Haraldar konungs, en 

að vísu í Noregi: 

 

Einn maðr í liði þeirra bræðra hét Loðinn, hann bar merki þeirra, hann var af 

Polen, stór var hann sem risi, ok ólíkr öllum mönnum fyrir sakir afls og 

illiligrar ásýndar; hans spjót var sex álna á lengð, en þriggja spanna á digurð; 

hann reið einum fíl, ok lamdi með sinni staung bæði menn ok hesta, svá at 

öllum stóð af þessum óvin mikill ótti; ganaði hann lángt undan hernum ok var 

orðinn fimmtán manna bani, áðr en fylkíngar komu saman (FSN III:422). 
 

Sörla verður ekki skotaskuld úr því að taka hinn ógurlega fílreiðarmann Loðinn til bæna:  

 

En er Sörli sá þetta, reið hann þángat at, sem Loðinn var fyrir, ok lagði til hans 

með sinni staung, vegr hann síðan Loðinn upp, ok snarar honum úr söðlinum 

meir en fimmtán fet, svá at brotnaði í honum hvert bein (FSN III:422). 
 

Hugsanlegt er að Loðinn sé slavneskur maður frá Pólinalandi (Póllandi) (Ásgeir Blöndal 

2008:718). Hann hefur tamið sér aðferðir Meróa í hernaði þótt á norðurslóðum sé, herferðir 

Miklagarðsmanna á hendur Afríkumönnum birtast hér í norrænu samhengi. 

Höfðingjar berserkjanna í Noregi eru Garðarr og Tófi. Auðvelt er að álykta að Garðarr 

sé norrænn út frá nafninu en Tófi virðist vera ættaður frá Afríku, svo virðist sem bandalag 

hafi myndast á milli manna frá tveimur menningarheimum á sitthvorum jaðrinum. Sörli segir 

við Tófa: „[Þ]at hugði ek at sögnum, at öngvir í heiminum mundi meiri menn enn þeir af 

Affríka“ (bls. 423). Hér er líklega um það að ræða að þessir menn séu fóstbræður og  fara 

fyrir sameinuðum hópi væringja og virðast vera komnir langt að: „[T]veir bræðr eru hér 

komnir við land þitt utan allt af Morlandi, með 12 þúsundir manna vaskra til stríðs“ (bls. 420). 

Líklegt er að dragi til tíðinda, í fyrsta lagi er Tófi frá hinni dularfullu Afríku og í annan 

stað er hann berserkur og getur auðveldlega ummyndast ef mikið liggur við og sögunni 

hentar. Það bítur ekkert á Tófa, sem veður jörðina upp að hnjám í atganginum en eftir að Sörli 

rífur af honum vangafylluna og skeggið breytist hann í drekalíki: „[B]rást hann þá í dreka 

líking, af því at hann var mjök hamramaðr, ok blés nú framan at Sörla svá miklu eitri, at 

undrum gegndi, með svartri svælu, en Sörli hjó í þessu drekann sundr, ok lét Tófi þar líf sitt“ 

(bls. 424). 
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Allt þjónar þetta tilgangi, Sörli þarf að berjast við dreka til þess að líkjast mestu hetju 

norrænna manna, Sigurði Fáfnisbana, en hann er í herklæðum sem vernda hann gegn járni, 

eldi og eiturgufum. Ef Múhameð kemur ekki til fjallsins þá verður fjallið að koma til hans 

enda er hægt að segja það sama um þá báða: „[Þ]ótti þá eigi [á Norðrlöndum] vera frægri 

maðr en [Sörli]“ (bls. 424–425).
44

 Svo virðist sem að í þessu tilviki geti menn frá óræðum 

löndum utan norræns menningarsvæðis skipt um ham og tekið á sig form annarrar veru í 

raunheimi hetjunnar. Skil milli þekkts heims og hins óræða eru víðs fjarri, óreiða galdra og 

hamskipta hefur verið dregin inn í raunheiminn og þeim verður að útrýma. Sá sem það gerir 

hlýtur að launum virðingu og aðdáun fyrir að koma reglunni á að nýju.   

Norrænir menn geta líka verið berserkir og fræknir bardagamenn en þeir halda sínu 

formi hvað sem líður. Möguleikinn á galdri þarf að vera til staðar að einhverju leyti og til þess 

þurfa oftast að liggja einhver landfræðileg mörk, þ.e.a.s. „heimurinn“ utan heimsins sem er 

þekktur og norrænir menn hafa tök á. Það þarf ekki að fara lengra en til Svíþjóðar hinnar 

miklu þar sem mikið er af norrænum mönnum en þó önnur menning ríkjandi:  

 

[...] þar eru ok margs konar þjóðir ok margar tungur; þar eru risar, ok þar eru 

dvergar, þar eru blámenn, ok þar eru margs konar undarligar þjóðir. Þar eru ok 

dýr ok drekar furðuliga stórir (Ynglingasaga 2002:10). 
 

Eins og vikið var að í sögunni um Grím er Finnmörk talin óræður heimur þar sem alls konar 

verur eru á sveimi. Sverri frá Finnmörku, manni Erlings konungs, er lýst sem góðum riddara. 

Hann er göldróttur að því er virðist, hverfur ofan í jörðina þegar Högni leggur til hans og 

kemur aftur upp í ljónsham. Ljónið slengir hala sínum á Högna og hest hans og er svo 

ógurlegt í hamnum að öllum er ógnað nema Högna sem tekur á móti því með berum höndum. 

Sverð hans bítur ekki á ljónið og bendir það þá væntanlega til þess að galdrar komi við sögu 

og ekki sé hægt að vinna á ljóninu eins og það væri af holdi og blóði. Högni glímir við ljónið í 

þrjár klukkustundir með miklum fyrirgangi og endar með því að hann vegur það upp á 

bringuna á sér og varpar því á trjástofn svo það hryggbrotnar. Dýrið fnæsir ógurlega og spýr 

frá sér „dimmri svælu“ svo að Högni hnígur í ómegin, en sakar ekki að öðru leyti (bls. 389). 

Hér er galdramaðurinn í liði Sörla, en Sörli sjálfur hefur líka tengingu við ljón. Þrátt 

fyrir að allir menn Sörla séu fallnir hefur hann sigur eftir harðan bardaga. Aðförum hans er 

                                                 
44

 Elstu útgáfur Þiðrikssögu af Bern eru í handritum frá seinni hluta 13. aldar og talið er hugsanlegt að stuðst hafi verið við 

Þiðriks sögu þegar ritað var um Sigurð Fáfnisbana í íslenskum handritum (Torfi H. Tulinius 2006:190). Um orðstír 

drekabanans Sigurðar segir: „naliga i ollum forn sœngum. þa er allir er talðir enir sterkustu oc hinir frægustv. oc hinir 

milldastu kappar oc hofðingiar. oc hans nafn gengr i ollum tungum firir norðan girclandz haf. oc sua man vera mæðan verolld 

stendr“ (Þiðriks saga af Bern I 1905–1911:347). 
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líkt við ljón sem leikur sér að sauðum með því að stífa af hendur, fætur, brynjur og búka. Hér 

er vert að staldra við um stund og velta fyrir sér ljónum, í tveimur tilvikum koma þau við 

sögu. Sörla er líkt við ljón þar sem hann hefur sigur yfir berserkjum og er þá eflaust átt við 

hugrekki og yfirburði í bardaga og það sama á við um Sverri sem verst fimlega gegn sterkum 

andstæðingi. 

Ljón hafa verið mikilvæg í menningu Afríku og einkum verið tengd við konunga og 

guði. Fyrr á tímum mannkyns lifðu ljón nánast um alla Afríku, Austurlönd nær, Indland, 

Pírenda- og Balkanskaga. Þau virðast hafa heillað manninn og fylgt menningunni frá örófi, 

enda er upphaf mannkyns rakið til þess staðar sem þar sem ljónin hafa lifað lengst í nálægð 

við menn, sunnan Sahara eyðimerkurinnar og þá einkum í Austur-Afríku. Aksúmar skyldu 

eftir sig tilkomumiklar minjar um borgmenningu og bera fornleifar þess merki að ljón voru 

sterkur þáttur í menningunni, til dæmis veggrista af Gobedra ljónynjunni rétt fyrir utan 

borgina. Samfélag Meróa var einnig sterkt menningarlega sem hernaðarlega, borg þeirra var 

gaumgæfilega skipulögð og utan hennar var að finna grafreiti konunga ríkissins, píramída í 

ætt við hina egypsku en smærri, hof fornegypsku frjósemisgyðjunnar Ísis, sólarhof og 

ljónahof. 

Ljónahofið var reist fyrir núbíska ljónaguðinn Apedmek um 250–200 f.Kr. (Shinnie 

1986:228). Það ber sterk einkenni meróískrar listar sem sækir áhrif til Egyptalands og 

Miðjarðarhafslanda (Shinnie 1986:254).
45

  Á veggristum, sem enn má sjá í hofinu, er guðinn 

Apedmek í mannsmynd með ljónshöfuð, oft er hann sýndur á fílsbaki haldandi á stríðsföngum 

í greipum sér, vopnaður eða með ljón og fíla í taumi. Það er greinilegt að ljónið táknar 

stríðsmanninn sem er í fararbroddi í menningu Eþíópíu. Þetta kemur fram í sögnum af 

norrænum víkingum hvort heldur sem það er í gegn um áhrif frá öðrum bókmenntum eða 

sagnhefðinni frá upphafi. 

Það eru ekki aðeins dýrin frá Afríku sem koma við sögu, Sörli mætir einnig 

óvinveittum Afríkubúum í hinu óræða Blálandi. Ritari Sörla sögu er ekki á þeim buxunum að 

lýsa íbúum Afríku sem myndarlegum eins og Heródótus gerði, enda eru framandi 

andstæðingar sjaldan annað en einkennilegir í fornaldarsögum. Á leið heim til Noregs, eftir 

fyrsta sumarið sitt í víking, lendir Sörli með lið sitt í hafvillum og enn sem fyrr er það í austri 

sem ævintýrin hefjast. Hafvillurnar eru mörk hins óræða og raunverulega og sterk merki þess 

að dragi til tíðinda. Í landi rekast Sörli og félagar á blámenn sem svo er lýst: 

                                                 
45 Fornleifar sýna fram á að tengsl hafi verið við rómverska og egypska menningu og líklegt er að egypska hafi verið 

upprunalegt tungumál, en þegar frá leið hafi sambandið rofnað og Meróar myndað sitt eigið  tungumál og myndletur byggt á 

því egypska (Shinnie 1986:254). 
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Í þessu bili sjá þeir 12 menn stefna á móti sér, forkunnar stóra ok ólíka öðrum 

menskum mönn[u]m; svartir váru þeir ok illigir ásýndum, ekkert hár á höfði, 

brýnnar hengu allt á nef niðr, augun gul sem í ketti, en tennurnar sem kalt járn; 

þeir höfðu allir járnrenda skildi ok stórar stengr, stáli sprenðar. Ok er þeir litu 

konúngsson ok hans menn, tóku þeir allir at hrína mjök grimmiliga ok eggjandi 

hvorr annan [...] sóttu þá Blámenn at honum með mikilli eggjan ok ólmligum 

hljóðum ok öskri [...] (FSN III:411).  

 

Svo virðist sem hér sé um berserki að ræða sem eru nokkuð ólíkir þeim sem Sörli berst við í 

Noregi. Í fyrsta lagi eru þeir svartir, það er ekki einsdæmi í lýsingum að taka fram að einhver 

sé svartur, en það sem er óvenjulegra er að þeir eru hárlausir, svo að ekki getur svartur átt við 

svart hár eins og algengara var á meðal norrænna manna. Tennurnar eru líklega meira 

áberandi sökum þess að húðliturinn er dekkri en víkingar hafa vanist. Einnig er tekið fram að 

þeir hafi verið illilegir ásýndum og með gul kattaraugu. Hugsanlega er verið að lýsa til 

slægðar með því að líkja augum þeirra við augu kattarins, en það gæti líka verið að brún eða 

ljósbrún augu hafi vakið upp tengingar við illa augað og galdra. 

Blámennirnir í þessari viðureign bera spjót og skildi og sækja fram með alls kyns 

óhljóðum sem láta skringilega í eyrum. Í þessu tilviki eru tröll ekki nefnd en tröllskapur í 

fornaldarsögum er oft tengdur við stærð, ljótleika, hrín og hamsleysi eins og áður hefur komið 

fram (Sjá Ármann Jakobsson bls. 27). Þótt blámenn séu ekki kallaðir tröll í sögunni þá eiga 

lýsingar á tröllum við þá að mörgu leyti. Þeir eru stórir, ljótir, ómennskir í útliti og skrækja að 

tröllasið.  

Sörli er sjálfur með slík ólíkindatól í sínu liði. Hann tekur strandhögg mikið í 

Morlandi hinu eystra og þ.á m. stríðsfanga.
46

 Í þeim hópi eru bræðurnir Börkur og Bölverkur 

sem áttu eftir að berjast við hlið hans: „[Þ]eir voru hin mestu illmenni ok einnin hamramir 

mjök“ (bls. 426). Bölverkur hinn afríski í liði Sörla berst drengilega en Þórir maður Högna 

verður Berki og Bölverki að bana með því að höfuðkúpubrjóta þá.  

Þetta minnir um margt á aðfarir við að koma göldróttum persónum fyrir kattarnef, eins 

og í sögunni um Grím loðinkinna og afdrif vondu stjúpunnar. Þar er höfuðið brotið með kylfu, 

í stað þess að stinga í gegnum hold, blóðinu er ekki hleypt út. Þórir var að vísu sverðlaus svo 

ekki er hægt að fullyrða frekar um þetta, en huganlegt er að hann hafi talið að þessi aðferð 

myndi duga betur á berserki með gul kattaraugu. Einnig er vert að rifja upp hvernig hinn 

rammi Sverrir var hryggbrotinn í hami ljónsins. Öðru máli gegnir um Tófa sem var í 

drekalíki, eiturgufurnar úr gini hans eru hættulegar en drekablóðið veitir yfirleitt vernd, eins 
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 Hugsanlegt er að hér sé átt við yfirráðasvæði Mára. Mornaland: gæti átt við Austurlönd. „Aðrir hafa borið 

heitið saman við miðháþýsku Mōr(e)nlant ‘blökkumanna- eða Máraland’“ (Ásgeir Blöndal 2008:634). 
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og hjá Sigurði Fáfnisbana sem baðaði sig upp úr blóðinu úr Fáfni og fékk um sig verndarhjúp. 

Það verður að úthella blóði drekans vegna þess að það er lukkumerki samkvæmt hefðinni.  

En það eru ekki einungis berserkir sem Sörli þarf að takast á við í heimsreisunni, hann 

fær sinn skerf af tröllum sem hafa komið sér fyrir á austrænum slóðum. Við könnum 

tröllaþáttinn í Sörla sögu sem fléttast á nokkuð nýstárlegan hátt inn í framandi umhverfi.  

7.5 Sörli og tröllin 

Eins og sannri fornaldarsagnahetju sæmir tekst Sörli á við tröll. Kafli um tröllin er 

hringlandalegur og stendur eilítið út úr frásögninni, en þó er þar að finna marga fasta liði í 

frásögnum af bardaga mennskra manna og trölla. Óvænt egypsk áhrif koma við sögu því svo 

virðist sem tröllin í Blálandi, Skrímnir og Mána, séu staðsett í löndum Araba. Þegar Sörli 

vaknar í helli Mánu:  

 

[...] litast hann innar um hellirinn, ok þikist nú sjá þar nægð auðæfa, hugsar nú 

með sér, at eigi múni [svo] meiri ríkdómr í Arabíaríki í einum stað 

samankomit, enn nú sá hann (FSN III:416).  
 

Þetta getur að vísu komið heim og saman við áður nefndar innrásir víkinga á ströndum 

Norður-Afríku á 9. öld. Arabar voru vissulega andstæðingar þeirra. En það eru þessi göldróttu 

tröll í Arabaríki sem stefna Sörla og liði hans í hafvillur eins og siður trölla er. Jötunninn 

Skrímnir er risi að stærð og breidd, enda nær hann að fylla upp á milli veggja í helli sínum. 

Sörli hefur aldrei séð stærri mann en tröllkonunni Mánu er lýst sem kerlingu, heldur 

stórmannlegri en ekki eins stórri, þótt gróf sé. 

Leiða má líkur að því að í Sörla sögu sé sótt í brunn fleiri fornaldarsagna, þar á meðal 

um Hálfdan Brönufóstra. Björner hafði söguna um Sörla á eftir sögunni um Hálfdan 

Brönufóstra í sinni útgáfu, það er hugsanlegt að svo hafi verið vegna þess að þær tengjast á 

ýmsan hátt. 

Tröllkona að nafni Mána kemur líka fyrir í sögunni um Hálfdan og var þá vont tröll 

sem er snarlega afgreitt, en í sögunni um Sörla fær hún uppreisn æru og er verðugur 

andstæðingur sem Sörli gefur líf. Tröllkonan kemur þó nánast ekkert meira við sögu, sem er 

óvenjulegt þegar mennskur maður öðlast vináttu trölls. Yfirleitt þjónar það einhvers konar 

tilgangi þegar á líður, og er þá tröllið í hlutverki bjargvættar seinna meir, en hlutverk Mánu er 

ekki stórt í framvindu sögunnar. Sörli ákallar anda Mánu til þess að stilla til friðar milli hans 

og Marsibil, dóttur Hálfdanar Brönufóstra og systur Högna. Sættir Sörla og Högna skipta 
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höfuðmáli og stöðva illindin, en Marsibil er fjarlæg aukapersóna í sögunni og skiptir litlu 

máli. 

Tröllin eru mannætur og tæla til sín skip full af mönnum með hafvillum og hesta, 

úlfalda og asna af landi, það er varla hægt að vera staddur annars staðar en í Austurlöndum til 

þess að sjá úlfalda á reiki. Eins og áður hefur komið fram fóru víkingar landleiðina milli Íran 

og Írak á úlföldum svo að þessi dýr hafa þekkst. Sörli sér til Mánu þar sem hún brytjar 

fimlega niður kjöt af mönnum og hestum. Hann nýtir tækifærið þegar Mána víkur sér afsíðis, 

stekkur fram og stingur spjóti í gegnum Skrímni og er hann þar með úr sögunni. En baráttan 

við tröllkonuna er mun líflegri, hún heggur fyrst til Sörla með sveðju svo að skjöldur hans 

klofnar og oddur sveðjunnar stendur í bringubeininu. Hún öskrar ógurlega að tröllasið og 

sýnist Sörla brenna eldur í augum hennar og kjafti. Önnur dæmi um eld úr vitum er að finna í 

fornaldarsögunni um Hrómund Greipsson. Þar er haugbúanum Þráni líst svo: 

 

[S]áu þeir at þar sat á stóli dólgr mikill, blár ok digr, allr gulli klæddr, svá at 

leiptraði af, rumdi hann mjök ok blés at eldi [...]Þráinn sá þetta, ok leysti ofan 

ketil sinn, er hafði uppi. Hann var þá eigi frýnligr, blés þá at eldi, er hann var 

búinn at eta or katlinum; funi mikill var í milli fóta honum, en ketillinn fullr í 

búki; hann var í stakki gullfáguðum, báðar hendr hans voru breinglaðar, ok 

beigðust neglr fyrir góma (FSN II:369–370).  

 

Eldur og klær í þessum tveimur sögum virðast tengjast tröllum og draugum sem eru í raun og 

veru eitt og sama út frá þeirri víðu skilgreiningu sem orðið tröll hefur. Trú á djöfla eykst þegar 

kristnin styrktist í sessi í Evrópu á 11. og 12. öld (Einar Ólafur Sveinsson 1940:179–180). Það 

er ekki ólíklegt að vísanir í helvítiselda og eldspúandi djöfla með klær séu vegna kristinna 

áhrifa á ritunartíma Sörla sögu. Tröllkonan sem Mána glímir við þegar Sörli kemur henni til 

hjálpar er líka með stórar klær sem hún læsir í hold andstæðingsins. 

Það er karlinn Máni sem vísar Hrómundi Greipssyni á haugbúann: „[...] berserkr 

mikill ok sterkr, fullr galdra, hann var settr í haug með sverði, herklæðum ok fé miklu, en fáir 

fýsast: þangat.“ (bls.368). Persóna sem kennd er við mána kemur hér einnig við sögu en 

Haugbúinn er blár, eins og berserkir eða blámenn og að því er virðist alelda, gullklæddur frá 

toppi til táar með svakalegar klær. Það er ekki víst að norrænir lesendur hafi endilega séð fyrir 

sér að Þráinn væri svartur maður en það gæti allt eins verið: „Þeir komu vestan at Vallandi, ok 

fundu hauginn ok rufu þegar. Ok at liðnum 6 dögum komu þeir glugga á hauginn“ (bls. 368). 

Sögusviðið er svæðið þar sem Frakkland er nú en þó er ekki víst að landafræðin sé mjög 

nákvæm í þetta sinn. Af hverju eru Hrómundur og félagar svona lengi að komast til þess að 

sjá ofan í hauginn? Er Hrómundur að ræna rammgerðan píramída? Höfðingjar Afríkubúa voru 
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ásamt verðmætum lagðir til hinstu hvílu í píramídum. Ef víkingar hafa vitað að verðmætum í 

slíkum hofum hafa þeir eflaust ekki vílað fyrir sér að komast yfir þau. Það er erfitt að átta sig 

á af hverju er svona mikið gull í kring um Þráinn, en gæti bent til tengsla við Afríku. Ætli 

víkingar hafi verið hofræningjar í Afríku? Í tilfelli Hrómundar er um gröf höfðingja að ræða 

en hjá Sörla og Hálfdani bústaður trölla í hellum. Sörli var leystur út með gulli og töfragripum 

frá Mánu eftir að hann bjargaði lífi hennar. Er tilfelli Sörla og Mánu dæmisaga af óvinveittum 

samskiptum sem þróast í vináttu? Því er einnig erfitt að svara. 

Í hörðum bardaga við tröllkonur er ekki óalgengt að gjá birtist í gólfinu þar sem hetjan 

stendur tæpt. Sörli og Mána eigast við á gjábarminum og tröllið hefur rekið klær sínar inn að 

beinum Sörla, en hann nær henni í hryggspennu. Þá tekur hún til sinna ráða og stígur niður í 

gólfið upp að hnjám, en stendur samt sem áður með hælana við barminn, og togar svo fast 

með klóm sínum í hár og bringu Sörla að hann sér fram á að henni takist að draga sig ofan í 

hyldýpið. Eins og hetju sæmir getur hann ekki hugsað sér að vera dreginn af tröllkonu í 

dauðann og Sörli kastar sér á Mánu svo að þau steypast bæði í gjánna. Henni bregður svo við 

að hún sleppir takinu á hári hans og þá nær Sörli á henni kverkataki og lætur kné fylgja kviði. 

Þá biður Mána loksins griða, sem Sörli samþykkir með semingi, en jafnframt tekur hann af 

henni loforð um að sækja fyrir sig herklæðin góðu. 

Mána ferðast síðan frá Blálandi til Serklands til þess arna:. „[S]ótti ek út á Serkland til 

Maskaberts keisara, ok þau bar forðum hinn mikli kappi Pantíparus, sem eptir Agamemnon 

keisara stýrði Grikklandi“ (bls.419). Ekki skal fjölyrt um sagnfræðilegt gildi þessarar 

yfirlýsingar, enda eru Maskabert og Pantíparus all torræð nöfn, en Agamemnon er vel þekkt 

persóna í grískum goðsögnum. Nöfnin hinna tveggja fyrrnefndu minna um margt á persónur 

riddarasagna sem fengin eru undarleg nöfn og gefa til kynna framandleika. Sambærileg nafn 

persónu úr riddarasögu væri t.d. indverski prinsinn Líforínus (Liborius) í Nítíða sögu. Hér er 

ef til vill tilraun til þess að staðsetja Sörla í tíma með einni mestu hetju Grikkja, Agamemnon. 

Maskabert og Pantíparus geta allt eins verið afbakanir á nöfnum valdhafa við Miðjarðarhaf 

sem til voru aðrar heimildir um, en um það skal ósagt látið. 

Mána og berserkirnir eru dæmi um hversu samsetta og víða merkingu orðið tröll hefur, 

það lýsir því sem stendur fyrir hið ókunna, óreglu og ógn í hvaða formi sem það fyrir kemur. 

Að lokum skulum við huga að veraldlegri andstæðingum Sörla sem takast á við hann án þess 

að galdrar komi við sögu.  
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7.6 Sænskur konungur á Eyrarsundi, kvenhetjur og ástarraunir 

Garðaríki var undir yfirráðum norrænna manna í Rússlandi á víkingaöld. Það var einnig nefnt 

Austurvegur, Svíþjóð hin mikla eða Svíþjóð hin kalda. Erlingur faðir Sörla er sagður hafa ríkt 

yfir Upplöndum í Noregi, samliggjandi svæði norðan við Vík. Fjöll og skógar hafa torveldað 

leiðirnar vestur og norður um landið. Sökum staðsetningar liggur beint við að Sörli sæki 

austur á bóginn og takist á við konunga í Garðaríki og kynlega berserki í blálöndum og víðar. 

Hinn aldni en glæsilegi Hálfdan Brönufóstri Hringsson virðist ekki samsvara nafna 

sínum í einu og öllu í samnefndri fornaldarsögu. Í Hálfdanar sögu Brönufóstra ríkir hann 

fyrst í Danmörku, með Marsibil konu sinni, og síðan á Englandi. Af þeirri frásögn má ráða að 

hann hafi orðið ellidauður og að sonur hans Ríkharður hafi tekið við. Ekki er minnst á það í 

annarri sögu en af Sörla að Hálfdan hafi ríkt í Svíþjóð inni köldu. Hinn aldraði konungur er 

fjarri konungsstóli í Svíþjóð þegar hann berst við Sörla á Eyrarsundi. Kona Hálfdanar er sú 

sama en börn hans í þessari sögu eru önnur en áður var á minnst, dóttirin Marsibil sem heitir 

að vísu í höfuð móður sinnar og bræður hennar eru Högni og Sigmundur. 

Glæsiskipið Skrauti, sem Hálfdani áskotnaðist í viðskiptum við Brönu, tröllkonu í 

Hálfdanar sögu Brönufóstra, kemur einnig við sögu hjá Sörla og sjálfur er hinn aldni 

konungur tilkomumikill. Það slær í bardaga með þeim tveimur sem er jafn lengi vel, en aldur 

Hálfdanar segir til sín og hann fer að hörfa undan. Sörli býður honum grið í tvígang en 

Hálfdan er stoltur og vill ekki heyra á það minnst og svo fer að lokum að mæddur 

konungurinn missir sverðið úr höndunum. Sörli grípur það á lofti og leggur í gegnum Hálfdan 

en hinn aldraði maður deyr stoltur með fullri sæmd: „[H]afði Hálfdan konúngr aldri fengit sár 

né knésig af nokkrum manni. Lét konúngr þar líf sitt með góðan orðstír“ (bls. 430). 

Þórir sterki úr Hálfdanar sögu Brönufóstra kemur einnig við sögu í sögunni um Sörla. 

Sem fyrr er hann landvarnarmaður Hálfdanar en það sem er undarlegt er að hann er aðeins 

fimmtán ára í sögunni um Sörla. Þetta samræmist illa við söguna um Hálfdan þar sem Þórir 

gekk til liðs við hann þegar þeir báðir voru ungir. En þetta þjónar allt tilgangi hvað varðar 

söguþráðinni og samanburð við hetjuna. Hér er Þóri stillt upp gagnvart Sörla, sem er 

mannvænlegastur í Noregi en Þórir í Svíþjóð og báðir fimmtán ára að aldri þegar kostir þeirra 

eru tíundaðir. Menn Sörla úr standhögginu, Börkur og Bölverkur, eiga við Þóri sterka en hann 

malar höfuðin á þeim báðum og berst frækilega um borð í Skrauta þar til hann sér að Hálfdan 

er dauður. Þórir er ekki eins frambærileg hetja og Sörli, hann setur herkænskuna framar heiðri 

og sæmd og tekur til þess ráðs að stökkva fyrir borð og synda til lands. Hann fer til 
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höfuðstaðar Svíaríkis sem kallaður er Litidorum í sögunni og segir konu og börnum Hálfdanar 

alla söguna.
47

 

Tilhugalíf Hálfdanar í sögunni um hann er flutt yfir í Sörla sögu. Hálfdan kemur að 

miklum skíðgarði sem er umhverfis meyjarskemmu, gægist yfir og sér stúlku að leik með 

gullbolta. Þar er einnig hin fagra mey Alfífa sem vill ekki þýðast Hálfdan fyrr en hann hefur 

lagt gras frá vinkonu sinni Brönu í keltu stúlkunnar og hún sofið með það undir höfðinu yfir 

nótt. 

Högni tekur að sér hlutverk Hálfdanar í Sörla sögu en á hins vegar mun erfiðara 

uppdráttar við svipaðar aðstæður. Gert er lítið úr hetjunni og hún send til baka með skottið á 

milli lappanna. Ingibjörg dóttir Erlings Noregskonungs heldur einnig til í meyjarskemmu sem 

er víggirt og Dagný kona Erlings flýr þangað eftir að Högni og menn hans vinna á þeim sigur. 

Þegar Högni kemur að girðingunni skellur á svartaþoka og ekki er laust við að kímnin svífi 

yfir vötnum:  

 

 [...] laust á svá mikilli þoku, at enginn sá annan, ok fundu þeir hvorgi 

skíðgarðinn né skemmuna, fetuðu þeir þá hvergi, en um síðir varð svá mikil 

móða fyrir hernum, at margir duttu þar ofaní á kaf ok svömluðu þar svá 

innanum þá nótt alla með stórum erfiðismunum; varð þeim torsótt at klyfrast 

neðan þá hamra, er tveimmegin voru móðunnar; gekk þetta allt til dags. En sem 

dagaði, sjá menn öngva móðu, ok höfðu þeir verit at klórast neðan skíðgarðinn 

allt um kríng, þar þeir hugðu hamra vera, duttu svá þar ofan fyrir ok gátu eigi 

atgjört (FSN III:442–443). 

 

Segja má að þarna fái hetjan Högni háðulega útreið, en þegar hann og menn hans komast 

loksins inn fyrir er þar enga hræðu að sjá. Þeir láta greipar sópa um verðmæti og halda svo til 

baka. 

 

[O]k er þeir voru skammt komnir mjök, verðr Högna aptrlitit ok sér á múrnum 

standa konu ófríða ok mjök aldraða ásýndum, ok hjá henni eina jómfrú, svá 

fagra ok dægiliga ásýndum, at Högna fell vel til geðs hennar prýði (FSN 

III:44–43). 

 

Högni hættir sér ekki aftur að skíðgarðinum og lætur kvonbænirnar bíða betri tíma. Ekki er 

ljóst hvort þessi gamla kona sé Dagný, móðir Ingibjargar, sem komin er af Ásum og fær um 

að umbreytast og framkalla hillingar, en það er ekki ólíklegt. 

Að lokum verður hugað að hetjukvæðaminninu í Sörla sögu sterka. Þess er gætt í 

sögunni að hafa allt með sem máli skiptir og kannski heldur fjölbreytilegt að smekk sumra, en 

                                                 
47 Litidorum samræmist illa þeim nöfnum sem helstu viðverustaðir norrænna manna eru nefndir í Garðaríki, heitið fellur vel 

að staðarheitum í riddarasögum.   
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sagan hefur eftir sem áður varðveist og það hlýtur að benda til þess að áheyrendur eða 

lesendur hafi kunnað að meta hana. Fyrir þá sem héldu upp á Íslendingasögur og 

fornaldarsögur með hetjulegu yfirbragði, hnyttinni mælsku og harmi hafa þeir fengið eitthvað 

fyrir sinn snúð þegar nöfnurnar Marsibil, eiginkona og dóttir Hálfdanar Brönufóstra, koma 

fram á sjónarsviðið. Mæðgurnar eiga nokkuð skylt með kvenpersónum hetjukvæða að því 

leyti að Marsibil eldri springur af harmi þegar hún fréttir lát manns síns, en sú yngri er í 

vígahug og eggjar Sigmund bróður sinn til hefnda: 

 

[G]löggt þikjumst ek sjá, at hvorugum ykkar Högna finnst mikit til um fráfall 

föður míns, ok er þat auðséð, at allr dugr mun úr ykkr vera, at vekja hefndir 

eptir hann, ok sú skömm mun uppi vera, á meðan Norðrlönd byggjast [...] ok 

leiðar geitur, sem þér eruð, er allt kunnið hræðast sem hinn blauðasti héri, ok 

væri þat nær mínu skapi, at þér fengjuð mér vopn ok herklæði, ok mundi þá 

aldrei kunna miðr at fara, enn yðr ferr nú öllum hans vandabundnum (FSN 

III:434). 

 

Og við mann sinn, hertogan Astró, segir hún: 

 

[V]irð þú til elsku mína ok manndóm sjálfs þín, at þú hefnir föður míns á þeim 

ljóta ok leiða þýjarsyni sem hann hefir af dögum ráðit (FSN III:434). 
 

Marsbil er ekki sátt þegar hún fréttir að Högni og Sörli hafa svarist í fóstbræðralag: 

 

En er hún heyrði þat, varð hún svá full harms ok reiði, at enginn fékk hana 

stillta; lét hún þá, at aldrei mundi hún til friðs verða upp frá þeim degi, fyrr en 

Sörli væri af dögum ráðinn, ella hann skyldi í sundr drafna, ok aldrei frið hafa. 

Sörli heyrði nú þetta, þareð hann sat, ok mælti nú þetta með sjálfum sér hljótt, 

svá enginn heyrði: þat vilda ek nú, at Mána kerlíng, vinkona mín, væri komin 

at stilla ofsa þinn;  ok eptir þat gekk Sörli þangat at, sem drottning sat, ok lagði 

höfuð í kné henni, mælti hann þá: svá er nú komit, drottning! at hér máttu fá at 

líta Sörla hinn sterka, er menn kalla, ok gjör nú til við hann, hvat þér líkar. En 

sem drottníng sá hann, rénaði henni öll reiði, ok varð með öllu orðfall (FSN 

III:451). 

 

Hér kemur Mána aftur við sögu en varla í mýflugumynd. Eftir sem áður er erfitt að segja til 

um hvort Sörli er hér að magna anda hennar, en annað dæmi um slíkt er í sögunni þegar 

Gellir, maður Erlings konungs, kallar á fóstru sína í bardaga við mann Högna, Sval. Gellir 

liggur í jörðinni og bíður náðarhöggsins frá Sval þegar hann segir: 

 

[N]ú vilda ek fóstra mín kæmi. Þvínæst fann Svalr, at kippt var í herðar honum 

heldr óþyrmiliga á bak aptr, svá at nú varð Svalr undir, en Gellir ofaná, ok 

hugði nú Gellir, at Svalr skyldi lífit láta. Í þessu raknar Högni við, grípr sverð 

sitt ok höggr Gelli sundr í miðju (FSN III:441–442). 
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Svo virðist sem mikið hafi þurfi til að Marsibil gefi sig, fram að þessu, svo það er hugsanlegt 

að Mána hafi hjálpað til, þó það sé ekki augljóst. Mána á sér samsvörun í Brönu, fóstru og 

hjálparhellu Hálfdanar og það lítur út fyrir að bardagamenn hafi getað kallað til sín anda 

slíkra vera ef á þurfti að halda. En friður kemst á í lok sögunnar og þrátt fyrir hetjukaflann 

endar sagan vel með brúðkaupum og fullum sáttum. 

Það er greinilegt að sá sem hefur ritað Sörla sögu hefur nýtt sér margskonar minni og 

persónur úr öðrum sögum, en hvort hann hafi farið frjálslega með er erfitt að segja til um. 

Sagan um Sörla sem hefur varðveist er heldur laus í reipum og bendir það frekar til þess að 

hún hafi ekki slípast í munnlegri hefð og sé samansett úr þekktum minnum eftir smekk. Þess 

ber þó að minnast að rímur eru elstu heimildir sem segja frá þessari persónu, það gæti þýtt að 

önnur eldri og mótaðri saga hafi verið til en svo þynnst út í rímum og síðar í ritun. Hugsanlegt 

er að til hafi verið mismunandi sögur af sömu persónunum í munnlegri hefð án þess að þær 

hafi varðveist, en miðað við það sem fyrir liggur er ljóst að sögur um Hálfdan Brönufóstra og 

aðra fornkappa hafa verið nýttar í bland við þekkingu og heimssýn ritunartímans. 

8. Niðurstöður 

Skilgreining fornaldarsagna hefur reynst fræðimönnum ærið verkefni. Í fyrstu var flokkurinn 

settur saman eftir sameiginlegum ytri einkennum og sögurnar aðgreindar eftir tengslum við 

fornar hetjusagnir, sögur af norrænum forfeðrum í víking, eða frásagnir af víkingum og 

væringjum sem þóttu eiga meira skylt við ævintýri. Þegar hugað er að innri þáttum sagnanna 

kemur í ljós að bygging þeirra, form og stíll er æði fjölbreyttur og margt sem bendir til þess 

að sögurnar, í sínu varðveitta formi, hafi orðið fyrir áhrifum annarrar sagnagerðar og fróðleiks 

á ritunartíma. Örðugt er að verjast þeirri tilhugsun að þær sögur sem C. C. Rafn setti saman í 

safn sitt milli 1829–1830 séu aðeins brot af miklu stærra mengi þar sem sagnaarfur 

þjóðarinnar lá til grundvallar. Þau brot sem hafa varðveist og verið flokkuð saman sem 

fornaldarsögur séu í raun örfá sýnishorn af víðáttumikilli arfleifð norræns sagnabrunns sem 

hafi jafnvel aldrei verið samstæður flokkur í augum þeirra sem unnu með fornaldarsögurnar 

og efni þeirra á ritunartíma eða fyrr.  

 Menn hafa sveiflast til í viðhorfi til sagnanna síðustu aldir. Elstu heimildir sem fjalla 

um fornaldarsögur geta þess að þær hafi verið kjörnar til sagnaskemmtunar og notið vinsælda 

sem slíkar. Lygisöguheitið hafi jafnvel gefið í skyn að slíkar sögur væru skemmtilegri en 

aðrar. Áhugi Norðurlandanna eykst á íslenskum sagnaarfi í handritum þegar þau uppgötva að 

í honum megi finna frásagnir sem fjalli um sameiginlega fortíð þeirra. Fornaldarsögurnar eru 
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hafðar upp á stall um tíma sem sögulega heimildir en þegar upplýsingin kveður dyra og 

breytir mati fræðimanna á tengslum frásagna og raunverulegra sögulegra atburða standa þær 

höllum fæti. Lygisöguheitið öðlast neikvæðari merkingu og vísar beinlínis til þess að sögur 

sem hægt er að flokka sem slíkar séu fullar af skáldskap, eigi ekki við nein rök að styðjast og 

varla þess virði að vera settar á pappír nema aldursins vegna. Þá þegar er hetjusögunum 

hampað meðal fræðimanna á kostnað hinna sem þykja óáreiðanlegar. 

Axel Olrik og Birger Nerman skoða sögurnar út frá nýjum vinkli um aldamótin 1900. 

Þeir huga að menningarlegu gildi þeirra í tengslum við þjóðernisrómantík, en það er ekki fyrr 

en um 1970 að Hermann Pálsson og Paul Edwards gera rannsóknir sem breyta neikvæðu 

viðhorfi fræðimanna til sagnanna. Það er ástæða fyrir því að fornaldarsögurnar hafa lifað með 

fólkinu í landinu. Axel Olrik og Birger Nerman höfðu nokkuð til síns máls þegar þeir 

einbeittu sér að menningarlegu innihaldi sagnanna fyrir rúmum 100 árum síðan. Í þeim er 

kjarni norrænnar menningar og mannlífs sem fólk hefur getað samsamað sig við. Þær hafa 

verið athvarf til þess að upplifa átök milli lífs og dauða í gegnum sögupersónur sem eru 

nátengdar norrænum menningarheimi og takast á við hættur í framandi heimi nýrrar 

menningar. 

Goðsögurnar eru leið fólks til þess að færa sinn eigin heim út fyrir mörk hins 

raunverulega og skýra það sem er torrætt í heiminum. Trú á goðmagn litar ávalt þá menningu 

sem hún þrífst í, goðin eru æðsta valdið og hringrás lífsins snýst um þótta þeirra. Geoffrey frá 

Monmouth breytti heimssýn Evrópu með Breta sögum sínum sem nutu mikilla vinsælda. Í 

þeim er gefið í skyn að maðurinn sjálfur sé skapari eigin örlaga án þess að guðir hafi hönd í 

bagga. Glæst fortíð manneskjunnar án hjálpar guðanna hvetur til ritunnar sagna af konungum 

og um leið og konungurinn verður áhrifameiri persóna er allt hirðlífið í brennidepli. Sögur 

sem fjalla um líf við hirðina og stríðsmenn konunga, riddarana, komast í hámæli. Í þeim er 

fléttað saman annálum, alfræði, landafræði heimsins og arfsögnum þjóðanna. Ritun 

fornaldarsagna tekur mið af þessari þróun og ber henni merki. Þær eru tilraun Íslendinga til 

þess að marka sér stað í veraldarsögunni. 

Erfitt er að gera sér grein fyrir hvað af efni sagnanna er fengið af rituðum fróðleik og 

hversu mikið eymir eftir af því raunverulega samfélagi sem fóstraði sögurnar og leiddi þær 

inn í munnlega hefð. Landnámsmenn hafa án efa borið með sér sagnir af forfeðrum sínum 

þegar þeir fluttust til landsins. Allar þjóðir vilja halda uppi sögnum af gullöld sinni. Norræn 

gullöld var víkingatíminn þegar forfeður norrænna manna ferðuðust um veröldina og áunnu 

sér orðstýr og verðmæti. Þrátt fyrir að sögusvið fornaldarsagna þyki í mörgum tilfellum 

ótrúverðugt við fyrstu sýn, þá er það í samhengi við þau ferðalög sem víkingar takast á 



71 

 

hendur. Hvort heldur sem um var að ræða landvinninga í nánasta nágrenni eða langar 

svaðilfarir til Miðjarðarhafs eða Austurlanda. 

Með auknum ferðalögum og samskiptum við ólíkar þjóðir verður tvíhyggjan ráðandi 

hugsun. Það sem er utan norræns menningarheims tilheyrir hinu óræða og markar skil nýs 

heims þar sem önnur lögmál gilda. Allt í heimi mannsins á sér hliðstæðu í heimi goðanna. 

Víkingahetjurnar taka stöðu goðsins í sínum heimi og takast á við svipaðar hættur og 

andstæðinga og þegar goðin yfirgefa sinn heim og halda í ferðir til jötunheima. Það sem er 

nýtt og framandi þarfnast flokkunar. Staða víkinga, berserkja og trölla hverjir gagnvart hvort 

öðrum endurspeglast í tilvísunum til samskipta Ása, Vana og jötna, en undir niðri liggja átök 

mannsins við raunveruleikann. Með yfirfærslu í form fornaldarsagna hefur mannleg reynsla 

öðlast útrás, í þeim er að mörgu leyti tekist á við það sem mætir manneskjum sem sækja á ný 

menningarsvæði.  

Fornaldarsögurnar tvær um Grím loðinkinna og Sörla sterka veita innsýn í tvo ólíka 

heima. Gríms saga loðinkinna stendur mun nær kjarna munnlegrar hefðar og samfélagi 

norrænna manna nyrst í Noregi á víkingatímum. Hún fjallar um tengsl þeirra við nágranna 

sína í Finnmörku og síðar þau félagslegu vandamál sem koma upp þegar atvinnulausir 

hermenn fara á vergang í bændasamfélaginu. Hún ber þess merki að hafa slípast í munnlegri 

hefð, er hnitmiðaðri en margar aðrar fornaldarsögur og fylgir betur eftir frásagnarformi 

munnmæla. Í henni er m.a. tekist á við þann vanda sem steðjar að þegar ólíkar þjóðir tengjast 

og blandast, önnur þeirra er fullviss um yfirburði sína og mennsku gagnvart þeirri sem er 

framandi og tekur ráðandi stöðu. Hún lítur ekki á mótherja sinn sem jafningja heldur veru af 

öðrum heimi sem er ólík í útliti, klæðaburði, tungumáli og menningu. Gríms saga 

endurspeglar blendið viðhorf nýlenduherra til hins kúgaða. Það er eitthvað sem heillar 

manninn við það sem er framandi og um leið svo mannlegt. Hann tengist á sama tíma og hann 

vill slíta tengslin sem marka hann og breyta sem manneskju. Þau veita honum nýja reynslu og 

þekkingu og víkka þannig heiminn sem hann þekkir.  

 Sörla saga hefur mun víðara sögusvið og er samsettari en sú fyrri. Í henni er ljóslega 

hægt að greina áhrif frá evrópskum rómönsum hvað uppbyggingu varðar. Um leið er margt í 

henni sem er framandi í evrópskri menningu og ekki er ljóst hvort slíkir þættir séu sóttir í 

aðrar ritaðar heimildir eða hvort mögulegt sé að í þeim sé meiri samfélagslegri kjarni en af er 

látið. Ef víkingar hafa farið reglulegar ferðir til Miklagarðs og skorist þar í lið með valdhöfum 

er allt eins víst að þá hafi borið til Afríku, sem talin var á endimörkum heimsins. Þeir sóttust 

eftir verðmætum og það er þeirra vegna sem þeir sóttu á nýjar slóðir. Í Afríku var eftir mörgu 

að slægjast og víkingar hafa án efa hætt sér þangað ef þeir hafa vitað til þess að þar væri 
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eitthvað að sækja. Ef fornaldarsögurnar eru lesnar með tilliti til þess að víkingar hafi komið til 

Afríku og Arabalanda horfir öðruvísi við en þegar slíkt er útilokað. Tröll og berserkir á þeim 

slóðum eru líka framandi en ólík þeim en fjallað er um í sögunni um Grím. Talað er um 

frækinn orðstír Afríkubúa sem stríðsmanna og tákn þeirra í bardögum birtast ljóslifandi í 

sögum um víkinga.  

Mat á því hvað sé merkilegra en annað er huglægt rétt eins og mörk á milli þjóða í 

heiminum. Það veit enginn hvort sögukjarni einnar fornaldarsögu fram yfir aðra sæki lengra 

aftur í tímann. Varðveisluformið segir okkur lítið enda hefur aðeins brot af sögunum varðveist 

og þá aðeins í því formi sem þær voru skrifaðar niður. Í þeim mætast heimsmyndir norrænnar 

goðafræði, víkingaaldar og miðalda. Riddarasögur hafa sprottið upp af ferðum um heiminn og 

haft áhrif á ritun fornaldarsagna en það er ekki ólíklegt að ferðareynsla norrænna manna 

birtist þar að einhverju leyti. 

Allar frásagnir eiga sér rætur í því sem mannlífið færir hefðinni í hendur, þráðurinn er 

sammannlegur og vekur áhuga á að breiða söguna út. Óvissan um hvað séu leifar sagnahefðar 

og hvað sé tilbúningur gefur kost á fjölbreytilegum möguleikum í túlkun. Við sem dveljum í 

nútíðinni teljum okkur hafa víða yfirsýn og eiga svör við nánast öllu. Við teljum okkur geta 

flokkað og skilgreint nær allt milli himins og jarðar. En það er aðeins yfirborð 

heimssýnarinnar sem myndar sjónarhorn okkar og þann raunveruleika sem við gefum okkur. 

Okkar veruleiki er enn eitt sjónarhornið á efni fornaldarsagnanna sem hafa lifað svo lengi sem 

norræn menning hefur verið til staðar. Enn ein heimsmyndin þar sem kynslóðir spegla sig í 

sagnaspeglinum og sjá sína eigin sjálfsmynd. 
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