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sgtenstap ej snarliga blifwer brutit." "Icke stall du
dena säga dotter, swarar han, det mäsie och sames
ott hällas särdeles pä wär ftb<*." Nu beredde sig
Konung Siggeir till sin hemfärd, och nar be foro
iftän gästabudet bad han Konung V öls ung sin
swärfader till sig titt Göthaland, och alla hans
söner, lill ett rikt gästabud, efter tre månaders tid,
med allt det sallst.p han wille hafwa med sig och
hor-om tillftändigt wore. Wille nu Konung Sig-
geir gälda afbrottet i bröllops glädjen, der t)ati
ej wille d'.ö!>i mer än en natt. Konung Völsung
biföll till färden, och att komma pä namudan dag;
fä stiljdes magen och sioäifabren, och Siggeir for
hem meb sin hustru.

Kap. 8.
Konung Völiungs fatt.

Nu är att saga om Konung V öls un g
och hans söner, att de drogo pä utsatt tid till
Gö l ha land, efter Konung Si ggeirs deras mags
och swäg?rs bjudning , och foro deras stepp ur lan-
det alla wal utrustade. De rooroo senfarne, och ds
be tommo med sina ffepp till Göthaland, roar
det sent om aftonen. Samma afton kom Signe
och kallade sin fader och sina bröder till sig till en-
male io), och sade dem Konung ®i g geirs trak«

2>
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tan, att han sammandragit en ofantlig har, "och
«rnar swika eder. Nu beder jag eder, sade hon,
att I fören firart tillbaka till ert rike, cch stoffen
eter fä mycket manskap I kunncn, och dragen se-
dan hit och hamnen eder sålunda, och gängeu ej i
denna ofärd; ty icke undwiken I hans swek, om I
ej widtagen bett utreäg, fem jag tilldjuder eder.'.'.
Dä sade Konung V öls un g: "Det mande allt
folk omnittma, att jag ofödd talade ett ord, och
gjorde jag en ed, att jag ej stulle fly hwarken eld
eller jern för rädslo stull, och hasirer jag hittills
sa gjort, och har stulle jag ej uppfylla det pä
gamla dagar? Och aldrig skola möar förewita mina
söner under lekarne, att de fruktat sin bane; ty en
gäng stall mennistan dö! Nu ar mitt räd, att xxi
ingalunda fly, utan brukom mara händer på dct
tappraste. 3«g haswer stridt hundrade gängor, och
haft stundom mindre, stundom mera ftlk, och haf-
wer jag alltid haft feger, och icke stall det spörjas
att jag flyr eller begarar frid!" Dä gret Signe
swarliga, och bad honom att han ej stulle komma
till Konung Siggeir. «Boféttitg fabe: "du stall
fara till din husbonde, huru det ock mande gän»
ga osi." Nu gick Signe hem; men £>e blefroo
efter öfwer natten. Men som dager wardt, böd
Völsung sina män siänba upp, ga i land och
rusta sig till strids. Nu gingo be alla upp i land
»älwäpnade, och war ej långt att bida titt desi
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Konung Siggeir lem med all sin hår. Der
mardt en ben härdasie kamp, cch aggar Konungen
sitt folk ött hårdligasi tränga sig fram. Sä ar
berattadt, att Konung Völsung och hans fötter
gingo åtta gångor den dagen genom Siggeirs
fyltingar 11), cch höggo meb bägge händerna.
Och då de arnade att an en gång så fara fram,
då föll Konung Völsung miot i fylkingen, cch
allt hans folk med honom.

Kap. 9.
Volsungé föner fatte l ftcck.

Nn blefwo attö Völsungs föner tagne, i
band wrakte cch bortförde. Signe blef marfe att
hennes fader roar dräpen; men hennes bröder grip-
ne och titt bane arnade. Dä kallar Signe Ko-
mntgett titt enmåle med sig och sade: "bet mitt jag
bedja dig, att du ej sä snarliga låter döda mina
bröder; lat hellre satta dem t stock. Nu sannas
Dfbf-pvflfet att ögat är férnöjdt, sä länge det stä-
dar; och derföre beder jag ej längre för bcm, emeban
jag förmodar att det ingenting båtar." Då frearar
Konung Siggeir: "galen ar du och wettlos, att du
begär ät ditut broder någonting wärre än att be stulle
warda halshuggne; men dock statt det unnas dig;
ty desi bättre tyckes bet mig, ju mera be plägas
och hafrca längre qwal till sin bane." Han lat
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det ste, fåscm hen bab, och blef titt ät hwa-je en
jtov stock frambragt cch fästat om be tio brötcrnas
fötter, någorsiätes i stogen. Gitta te ter mt hela
ben bagen intill uattcn. Men mib twibnatt fem en
elg ur stogen, hwarest be sittto i stocken; ben mar
båte stor och illsten. Den börjssdc meb att bita ett

af bröten,a till bots, ("tan åt ben upp honom,
cch sä lopp ten bort. Men om morgonen tercfter
sande Signe till sina broter, för att tillse hnad
som här.dt »crc, och när budet kom tillbaka till
henne, säger bet att en af dem wore död. Det
tycktes henne för mycket mara, om de alla stulle
fä omkomma; men hen kunde ej hjelpa bem. Kor»
teligett är de.om att fäga, att samm . elg kem i
nio nätter efter hmarannan om midnatten, och bet
dem alla till döds, titte t>e alla veoro uppåtne.
Nu är Sigmund allena givar, och innan den
tionde natten kom, fante Signe sin trog«* tjenare
titt sin breder, och lemnade honom fjomag t han-
bett, och bad att han dermed stulle gs?i'oa S<g-
muttds ansigte och lägga somt honom i mum.en.
Nu for han till Sigmund, 06) gör såsom honom
mar befaldt, och drog sedan hem. Natten derefter
kom famma elg enligt sin mana, och ärnnte bita
honom till döts, fåfont hans bröter. Men dä fick
hatt mäder hmarest honingen mar fmord, och stickade
öttt Sigmunds anlete med sitt tunga, och räckte
ben fedan t munnen pä honom. Han försummade
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sig ej härwid, utatt bet elgen i tnngön. Denne
siet sig häftigt lös och steg med foten emot stocken,
få att den blef alldeles fönderklufwen ; men Sig-
mund höll få fast, att tungan testade ur elgen
anta tipp wid tungroten, och fick denne häraf sin
bane. Sch är det somlige mäns fågen, att denna elg
war Konung Siggeirs moder, fem hade ombytt
sig i denna stepnad, medelst hären cch trellstap.

Kap. 10.

©igmutit träper Konung Siggcirs föner.
Nu är Sigmund lös morden och stocken bru-

ten; men han uppehöll sig likwäl ter i stegen.
>Än fänder Signe att meta hmat häntt är, och
om Sigmund lefroer. Men när säntemännen
komma, fager han dem hela tillgängen, huru det
hade händt met> honom och elgen; och te säga
Signe härom. Då far hon åstad och sitmer sin
broter; och taga te tet råt, att ban bygger sig
ett hus i stogen. Nu fortfor få, att Signe töljer
honom en tid, Cch far honom hmad han tarfwate
ött hafwa; men Konung Siggeir mente, «tt alla
V öls ungs fottet* moro bobe. Konung ©iggcit
hade troå föner med sin hustru, och är fagtt om
dem, att då hans äldre fon war tretton år, säus.e
Signe honom till Sim b a 12), ött han stiitt;
n-flra honom titt hjelp cm hatt tarfwade, cch triUt
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hamnas sin fader. Nu far fwennen titt ©ignt ttnts
jorbhus; tager han honom wäl emot och matte, art
han stulle baka ät tern bröt, "men jag, fade han,
»ill ga ut och fofa eld," och lenmar honom med,
så ock en mjölsäck. Men när han kom äter, hate
froetmen ingenting gjort titt brödbakniugen. Dä
fpör Sigmund, huruwida bröbet wore färdigt?
Han fäte: "icke wågate jag röra mjölfäcken; ty
der låg något lefmattbe uti." Då tyckte Sigmund
sig meta, att denna froenn ej mar fä till lynnet?,
att han wille hafwa honom när sig. Når nu Sig-
mund träffar Signe, fager hatt henne, att han
pa intet fatt warit hulpen, ehuru han hade haft
fwennen hos sig. Signe mälte: "dräp honom
då; tt) han tarfwar ej att längre lefwa." ©§
gjorde han. Nu lider mintern; fedan fänder hon
sin yngre fon titt Sigmund, och höfwes icke att
förlänga fagön härom: han dräpte likaså denna
firetmen, på Signes inrådan.

Kap. ii.

©infjotles hårfomft.
Det berättas, att en gång tå Signe fatt {

sin kammare, kom der titt henne en ganska troll-
kunnig Seidqwinna 13), "Jag tritte, fäte Signe,
ött wi bytte stepnat;" hon fade: "bu må rata
häri." Nu uträttate hon med sina fönster, att de



15

bytte ffepelfe, ech satte trottfonan sig t. Signes
fäte, och tade sig i sängen ho<3 Konungen, och ez
miste han annat, ätt att det roar Signe. Nu är
«tt säga om Signe, att hon gick titt jorthufet till
sin broder, och bad honom temna sig härberge öf-
roer natten; "ty jag har förwillats i stogen och
icke met jag hmartnt jag går." Han mälte, att
hon singe blifwa ter, och tcitte han ej neka någon
enfam groiima härberge, och tycktes han weta, att
hon ej stulle löna honom illa och upptäcka honom.
Dcrpå gå te ini huset och fatta sig titt mats. Han
fåg ofta på henne, ech tyckte qroinuan wara däge-
lig. Men när be woro mätte, då säger han titt
henne, att han mitte att te lågo l samma fäng;
hon nekade icke bertitt, och hate han henne der i
tre nätter, hwarefter hon for hem titt Seidqwin-
natt. Men nar tiden framled foder Signe ett
fwennbarn, fom blef kalladt ©infjotle, cch da
ljan roårte upp wardt han bäte stor cch stark.
Hatt liknate titt kynnet Völsungarne, och war
han ej fulla tio år, när modren fättder honom titt
Sigmund i jorthuset. Hen hade gjort försök
med sina förra söner, tå hen stickate tern till
Sigmund, att hen sömmate kläderna wid deras
händer met hull cch stitttt. De talte det illa cch
streko derwid: cch så gjorde hon ock med Sin»
fjotle; men han rördes ej häraf. Hon slet da"
af honom tjortelen, så att stinnet följde med åt*



16

ntavm, och sate, att det torde blifwa honom fmär-
tände. Men han fmarabe, att bit föga månte
finarta en V öls un ge; och nu kem swcmien till
Sigmund. '£>$ bad Sigmund honom knåda
af mjölet; men fjelf wille han söka med till elben,
cch temnade honom i handem en säck: och sedan
begifwer han sig till stogen. Men när han kom
äter, då hade Sinfjotte lycktat att baka. Da
sporde Sigmund em han funnit något t mjéter.
"Jag mifjtånfte trål, att något lefirante måtte
wara deri, först då jag teg titt att knata; dock
bafwer jag här inknådat Ijroat deri war." Sig.-
mund mätte cch log härwid: "icke tror jag att
du hafwer mat af betta bröd i qwäll; ty här har
du inknådat den roarjla etterorm." ©tgmuttb
war så start, att han kunde äta ettet', utan att
bet städade honom; men Sinfjotte talte blott
ött etter kom utanpå mit honom, bock led han icke
ött äta etter dricka beraf. Det är nu att fåga,
ött Sigmund tyckte Sinfjotte for mycket ung
titt hämnd med sig, ech tritte först wänja honom
genom några hårda prof. Drogo de nu ut cm som-
maren, cch stege mån för ref (lutt. ©tgmuttb
tyckte honom hafwa mycket af Völs unga lynnet,
bock (»titte han honom en son af Konung Sig-
geir; tt) han hade något af sin faders illsta, men
berhoö Völsung a sönernas kämpa.itod: och ansåg

han
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han honom icke fit en dåtlös man. Han påminte
Sigmund ofta om sin hämnd, och ägg>.>de ho-
nom att dräpa Konung Siggeir.

Kap. 12.

Sigmund och Sinfjotte marda förwandlate
i ttlfmar.

Nu hände ftg en gäng, att de foro ut på
(logen titt att stäffa sig byte; ber finna te en loja,
cch män met stora gallringar sittande teri. Desie
hate råkat i en fortrottumg; ry ulfwahamnar häng-
de wit huset öfwer dem, cch hwar tionte tag
fommo te ur hamnen. De wero Äotumga fonei*.
Sigmund och Sinfjotte foro få ini ulfivaham-
uarne, och funte ej femma betat,, ech ainege den
natur fom förr är sägtt, ulfroabonittg och tjut; och
försioto te bägge tjutet. Nu gifroa te sig ut pä
marken ech fara hwar sin feb. De göra det aftal,
ott de stulle anfalla äfwen om der wore åtta man,
men ej flere; cch stulle den upphåfma ulfwatjut,
fem råkade i ofrit. "Brytent nu ej tetta, fade
Sigmund; ty du är ung cch eförwägen, och
låret* man snart föfa att jaga tig." Nu draga
hwardera sin led, cch när be wero stilda, träffar
Sigmund män cch upphös* ulfivatjut. Och dä

3
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Sinfjotte hörer betta, löper han till cch dräper
dem alla. Nu stiljas de, och tå Sinfjotte län-
ge hade tvantrat kring stegen, finner han elfwa
mån, 06) sier tet få, alt han träper dem alla.
Deraf wardt han trott, gar ttnter en ek och hwi-
lax sig ber. Då fem Sigmunt bit cch fade:
"hwi ropade tu icke?" Sinfjotte fwarar: "icke
wille jag Ulla dig titt hjclp, alt dräpa elfwa män."
©t mun b löper bä inpå honom ja fast och hardt,
att han striker titt cch faller. Sigmund biter
honom fram i strupen. Den tagen kunte de ej
komma nr utfreahamnarne. Sigmund fasiabe ho,
«om pä sin rygg ech bar honom hem titt tejan,
och fatt itnri'o honom och bab trollen borttaga ulfs-
hamnen. Sigmund fcr en t>cg twå hermeliner,
af hwilfa den ena bet den andra i strupen. Lopp ixtt
fä till stegs, och hämtade ett blad cch lade det pä
fåret; cch fpretter hermelinen upp helt frist. Sig-
mund gär ut cch fet en lorp flyga met blatet, och
bringa det titt honom. Han lägger det öfwer
Sinfjotte^ får; men han springer upp, fåfont
han aldrig warit särat. Deicfter gä de titt jord»
huset, och bfifira ter, titte- te stulle lomma ur
ulfwahamnarne: tä togo te och bränte dem, och
d^do att te stulle wara ingen till men.
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Kap. 13.
Sigmund och Sinfjotte fångtte.

De utföra nu många hjettebragter t Konung
©iggeir» rike, och när Sinfjotte war fnll-
wiireu, tå tyckte Sigmund sig hafwa tillrackli-
gen p>rofirttt honom. Nu tider ej långt att Sig»
mttnd w.ll föfa hämna sin fader, om få funde
lyckas. Då draget de ur jorthufet och fontma titt
Konung Siggeirs boning sent cm aftonen, och
gå ini förstugan, fom roar framför faten; men der
rooro öl-kar, och gömde de sig bakom bem. ©rott*
ningen miste hwarest te rooro, och wille finna tern;
och när te träffades, fattade de tet bestut, att te
stulle fofa sin faders hämnd, få snart natten började
ingå. Signe och Konungen hade troä unga barn;
de felte pä sittygoffiret nied gallringar, löpande
efter dem tångs gotfwet. En guttring trillate ut
i rummet, der Sigmunb cch Sinfjotte sutte;
men gesten löper efter, för att söka sin ring. Ml
ser han hwarest tiränne starke och barske män sitta;
och hade pä. sig roita hjetmar samt hroita bryujor.
Då styndar hatt fr.nt salen till sin fader, cch fager
honom hwab han hate sett; misitänker nu Äonun-
gen, att berroib måtte något swef roara. Signe
hörte hroab de sade; hon (tär upp, tager bägge
barnen, cch går i förstugan cch mälte: att d«
ssulie xveta att testa hade röjt dem, "och rader iaa,
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eder, att I dråpen dem." ©ig mun t fade: "icke
roill jag dräpa dina bänt, ehuru de hafwa upp-
täckt mig." Men ©ins-jctle lät ej afsträcka sig,
«tan dötate bagge barnen, ech kasiate dem tni fa»
len framför Konung Siggeir. Konungen siar
upp och repar sina män att fasttaga tem, fem
bafwa tolt sig i förstugan om qwällett. Då löpa
mannen titt och wilja gripa tem; men de söka att
warja sig manhaftigt, ech tycktes ten roärst hafwa,
som roar tern närmast. Omsider blefroo te öfwcr-
mannade cch fasitagne, rch derefter siagne i fjet-
trär; och sitta de der hela ten natten. Nu ester-
sinnat* Konungen, Hroab dödssätt han stulle gifwa
dem, tet de längst stulle känna. När da morgo-
nen inföll låt Konungen göra en stor hög af sten
cch torf, och dä högen roat* färdig, lät han sätta
en stor stenhäll mitt igenom tensamma, så att ena
kanten af hållen stod upp ät, den andra nedåt:
cch roar den så stor, att den upptog bägge roåg-
garne, sä att den ena ej kunde komma titt ben
flnbva. Nu täter han taga ©iigmunb cch ©in-
fjotle och sätta bem i denna hög, en pa hwar,
dera sidan af hallen; ty det syntes honom swårare,
att be ej finge mara tfflfamman men tikwät fmite
hora titt hroaratitnt. Och när be nu »oro roib att
torftarfö högen, kommer ©igne dit, cch habe en
Hjelm i handen, cch kastar den t högen till Sin-
fjotle, cch beder trätorns ött ej låta Konungen
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meta deraf. De jakate hårtitt, och btef så högen
tillyckt. Och når natten kom,'sade Sinfjotte
titt Sigmund: "icke tror jag att ost brister i för-
stone mat till någon tid; här har Drottningen laftat
fläst tat hcgcn, och lagt en Hjelm bnom." Ntt
känner han iMrligare pä stästet, och ner att
dcri roar instuckit Sigmunds froårb; igenfånte
det af fästet och fäte tet åt ©igmunt. Dä
fröjda te sig bägge och Sinfjotte (ljuter swärds-
spelstn fram of»an hällen. Sigmunt fattar i
fwartsfpetfen, och stära te nu såtunta hällen sönder
emellan sig, ech upphöra ej förr att (äga, än tet
roar lycktatt, såsom qwädit är:

De rista met magt
Den trältige klippan,
©igimutt met swärtet
Och Smfjetle.

Nu oro be lösa, bagge tillsamman och stära ut
båte sten och jern.

Kap. 14.
©igne bränner ff meb Konung Siggeir.

När tå Sigmunt cch ©infjotle gingo titt-
baka titt faten, rooro alla män infomnate. De buro
roeb kring saten och lade eld i weden: de som inne
»oro walnate af röken och »ib det salen lågade
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cfwer dem. Konungen fpor, hwem elben gjort
Iwte? "Här är jag och ©infjotle min syster-
fon," fade ©igmunt», "cch tro rot, att dit stal!
erfara, att ännu äro ej alla 23ötsungar döde."
Han beder sin syster gänga ut cch emottaga af ho-
«cm goda toford; mitte han fä stilla hennes ferg. Hon
swarar: "3 stolen »era, cm jag har t minnet be-
hållit Kemmg Völs ungs dråp. Jag tåt dräpa
tvära barn; ti; de rooro odugliga titt att hamnas
min fatet* , ech jag fom titt stegen till btg i trott-
qwinno hamn, cch är ©infjotle war fen: har
han ock mycken sinnesart af att mara bäte fonefoit
och totterfon af Konung Völsung. Hafwer jag
afwen allting anwäntt bertill, att Konung Sig-
gett* stulle få sin bane; hafwer ock fä mycket be-
flttat mig att hämnden stulle fullbordas, att jag
«u ej längre leftra will, ech stall jag gtadtigeu dö
med honom, fom jag nödig gifte mig med." Se-
dan y(te hon © i gmund sitt broter och Si nfj o t le,
och gick äter i elben, och böd tem fara »åt. Der-
efter fick ©igne sin bane med Konung Siggeir,
cch allt hans yeffolk. Fronterna skaffade sig folf
och stepp, och reser ©igmttnb titt sitt fäderne-
arf, cch uttrifwer ur landet den Konung, fom tes;
hade nedsatt sig.
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Kap. 15.
Helge Hundingsbones elfe.

©ig mun b blef en »is Konung, wittberyftod
och siorråtig. Han ägtabe en qwinna, fem hette
Vorghitb. De hade twå söner: hette ben ena
Helge 13), ben äntra Hamun t». Och när Helge
wardt fett», kommc der Nornor 14) och spädde
hans öde, och malte, att h<tn stulle btifwa ben
jioinnfunnigaste af allo män och Konungar. Sig-
mund roar da kommen från en flcigtning och gick
med en lök 15) emot sin son, ech härwid gaf han
honom namnet Helge. Och hans namnfäsie 16)
blef Hringstad 17) och Solfjott och ett froårb,
cch böb han honom roat arta sig och stågtas pä
V öls tingarne. Hatt wardt siorsinnt cch tråntta
sålt, och utöfwer de fle-sic andra män i alla brag-
der. Det är fagbt, att han drog i hätnad, dä han
war femton år gammat. Helge roar Konung öfroer
landet; men Sinfjotte roar hans följeslagare,
cch råtte te bägge öfwer krigsfolk.

Kap. 6.
Helge Hunbingsbane finner ©ignm

Konung Hognes botten

©et är fagdt, ött Helge på sin härnob fann
en Konung , som hette Hund ing 18). Han »ar en
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mdgtig Konung och mansiark, ech vctbbe ofwcv ldn-
der. Dev uppkom en siagtning emellan dem, och
gdv Helge hdrbt fvam, och lycktas fd siaget, att
Helge fdv stgev; mcn Konung Hunbing faller
och en stor bcl af hans folt. Nu tyckte ftg Kot-ung
Hclge mycket wmmit hafwa, da han habe fdllt
«n sd ntdgtig och sier Kontmg. Kontmg Hunbings
fener ddda nu upp en hdr emct Kenuttg Helge,
och wilja hamnas sin faocv. De habe c:t hdvt» sivib,
rch gick Kcmmg Helge igencm brobcrttas fylkin-
gar 06) trdngbe sig fram till Komtng Httnbings
faltteckcn, cch fdllbe bcv Hunbfngs foner Alf
och Ejolf, Hawavd och Hagbavd, och fick
Helge hav en wbtbekant feger. Och ndv hatt
dvcg tfvdn stviden, fann han ien ft\g mdnga qwitt-
nov af ett bdgeligt utfeenbe; bcrf utmdvkte ftg en
framfcr be ofriga. De redo i fosifiga kfdber. Ko-
«Bog Helge fpor ba om namnet pd ben, fom fcr-
ltdmst war bfattd bem; men hctt namnbes Sigrun,
06) mdltcs wara Kouung Hognesi9) botler. Han
(«be: "faren hem meb ost, och waven cst wdlkom-
na." Hott froavar: "annat sidv ost fcve, «n «tt
dvicka med big." Konung Helge fabe: "Ijxvab dv
det, Konungabottev?" Hott sabe: "Konung Hogne
hav Idfvoat mig «t Hobbbvobb, Koitung Gvatt-
mars 20) son; men jag hafwev tttfdfwat, att jag ej
»ill «g« honom heUle dn en fvdfunge. Dock ldvev betta
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